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Skaitmeningi Komunistų 
Areštai Sovietų Rusijoje

Maskvos diktatorius Stalinas per radio 
skelbia, kad Kominternas nutaręs ga
lutinai likviduoti Trockio šalininkus, 
kurie paskelbiami “kontr-revoliucinin- 
kais”; 150 komunistų jau suimta

MASKVA, sausio 24. 
cialė sovietų 
Tass prnaeša, kad slaptoji 
litinė policija areštavo 
asmenų, Trockio šalininkų, 
si areštuotieji yra kaltinami 
stengimos prieš dabartinę 
vietų valdžią.

Stalino proklamacija
RYGA, sausio 24. — Komu

nistų' internacionalo radio sto
tis Maskvoje vakar vakarą pa
skelbė sensacingą proklamaciją, 
išleistą sovielijos diktatoriaus 
Stalino. Ta, proklamacija bu
sianti šiandie išspausdinta vi
suose bolševikų laikraščiuose.

Proklamacijoje sakoma, kad 
komunistų partija .buvus priver
sta imtis energingų priemonių

Ofi- 
žinių agentūra 

po- 
150

^jpvęs
tvo ša- 
nu ver

Trockio laiškas, kuriuo 
Lenino draugas ragino Xa 
liniukus organizuotiy"ir , 
sli diktatoriaus Stalino valdžią,

lai. pasak pranešimo, reikštų 
naują pilietinį karą Rusijoje, 
komunistų partija todėl nutarė 
visai likviduoti trockistus. Ji 
paskelbė Trockį ir jo šalinin
kus kontrrevoliucininkais ir at
eity žada elgtis su jais lygiai 
taip pat, kaip kad su kitomis 
susektomis Rusijoj kontrrevo
liucinėmis organizacijomis.

Toliau, Trockį kaltina, kad 
jis suskaldys komunistų parti
jas kituose kraštuose ir niekais 
paverciąs revoliucini Komiutcr- 
no darbą pačioj Rusijoj. Slapto
ji sovietų policija esanti suse
kus, kad 'Trockio šalininkų skai- 

ir
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[Atlantic and Pacllte Piloto]

■

“Majestic”, kuriam nesenai teko kovoti su didele audra Atlantiko vandenyne. Mil- 
pėių aukštumy banga padarė laivui nemažai nuostolių ir tuo pačiu laiku užmušė

Laivas 
žiniška 75 
laivo virėją.

Amerikos automobi- Francuzų ir italų re 
lių kompanijos skver zortų varžytinės 

biasi į Vokietiją dėl gemblerių
BERLYANS,.saus. 24. — Di-Į MONTE CARU), sausio 24. — 

džiulės Amerikos automobilių į'Tarp Mente Carlo ir San Rėmo 
kompanijos ėmė skverbtis į Vo- gemb’iavimo rezortų prasidėjo 
kieti,ją. Vokiečių spaudos žinio- didelės varžytinės dėl gemblr- 
inis viena svarbiausių Vokieti- rių.

į jos automobilių pirma, Opel, pa
dalė su (ienernl Motors korpo
racija sutartį, kuria Opel firmii 
pereina visai į General Motors 

į rankas.
j Opel buvo žinomas kaip vo
kiečių Fordas: gamino j’pač len- 

įgvus ir pigius automobilius.

Policija išvaikė ko 
munistų Lenino at* 
mintinių mitingą

S'an Rėmo yra Italų Rivieroj, 
Fašistų valdžia, stengdamos pa
sigauti visą L’ranci'jos Rivieros 
klientelę, leido San Rėmo lošos 
įstaigose statyti diilžiausius be
lus — iki 50,000 lirų ($2,025).

Monte ('.ario Casino, kur mak
simom belas buvo 12,000 fran
kų, neimsi leisdamas, tuo jau 
maksimum betą pakėlė iki 60,- 
000 frankų ($2340).

Dabar San Rėmo maksimum 
betą pakėlė jau iki $8,000, ir jei 
MontC' ('arlo norės savo “gar
bę” išlaikyti ir gemblerių klien- 
tcles neprarasti, turės l>etą dar 
a inkščia u kilti.

Italijos fašistų diktatorius 
Mussolini yra nutaręs, kad <lel 
ekonominių ir politinių priežas
čių San Romo turįs imti viršų 
ant visų franeuzų Rivieros re- 
zortų. Pasak jo, vieninteliai 
žmonės, kurie aukštus botus 
statą, esą svetimų prastų dur
niai, tarptitutiniai didikai ir 
nauji pralcbčliai, kurių pinigus 
imti nėra nė kokios nuodėmės.

TORONTO, Kanada, saus. 21. 
— Vietos Standard Teatre va
kar komunistai laikė savo pat
rono Lenino atmintinių mitin
gą .

Nežiūrint, kad policija buvo 
v užgynus laikyti mitinge kalbas 

svetimomis, ne anglų, kalbomis, 
į vienas klabėtųjų, Phillip Halpc- 
rin, žydų laikraščio Kami- re
daktorius, bandė kalbėti žvdiš- I *
kai. Jis dėl te buvo areštuotas. 
Mitingo dalyviai komunistai, 
protestuodami ėmė kelti trkuš- 
mą. Tuomet policija mitingą iš
vaikė, pavartodama tam “ašari
nes” bombas.

Komunistai kuopoja Muol“5’ Vokiečių komunistų
apsistatę policija V1I,NA 2I vadas perėjo sociah

nuo komunistų *-* kZ demokratų partijon;;
1 sniegynas užbėrė devynių tu-1 , .
ristų' partijų. Keturiems jų lto,tel Pareiškia jsitikmęs, kad 
tuojau pavyko išsikasti, bet ki-
ti penki, jų tarpe trys moterys. | n,nkl1 skaldytojas

Stalincai” Minneapoly Į Lenino 
atmintines pasikvietė detekti- 
vus nuo “trockistų” apsisau
goti

kominternas esąs tik darbi-
ėjus sparčjai 
daugėjąs.

Trockiui gresia mirtis
Kai Trockis pats, ir buvęs, 

vice-premjeras Kamenevas. ir 
totivęs Konūnlerno [komunistų 

internacionalo] priinininkas Zi- 
novjevas, ir kiti bolševikų va- Į 
dai buvę ištremti, jų sekėjams! 
buvę duota progos pasilikti ko i 
munistų partijoje ir dirbti pro
letarų diktatūros naudai, tačiau

* j
jie tą progą pavartoję tam. kad 
galėtų ir toliau slaptomis veik 
ti prieš dabartinę sovietų vai-: 
džią.

šita sensacinga Stalino pro-: 
klamacija gali reikšti mirt' . 
Trockini. kuris nuo laiko, kai 
tapo ištremtas j Vierny, Rusų 
Turkestane, atkartotinai atmetė 
Stalino pasiiilymus taikytis, grį-j 
žti į Maskvą ir kartu dirbti.

d a ilgėjas
kurie buvo palaidoti penkiasde- 

uivwitx>ii« m- IJiml p8dų po sniegu, buvo at- MINNEAPOLIS, Minu.,' sau-; 
šio 21. Vietos komunistai pa- 
.darė didelės garbės nabašninkui - 
Leninui, luilc vciiiini Čict iriisųi l<<>- 

munizino ^teigėjo atmintinių 
mitingą -apsistatę policija ir de- 
tektivais. 

Vyriausias* kalbėtojas tame 
mitinge buvo Max Bedacht, 
ne\vyoikietis. ‘ 

Lovestcne’o lakei ja, aiba “tik
rieji“ komunistai, vadinami i 
“stalincais“, andai mat “black-Į 

j jack’iais“ puolė ir išvaikė Can 
nc-no fakcijos komunistų “troc

1” mitingą, dėl to, dabar,! 
1 bijodami, kad jiems tuo pačiu;,* 
neatsimokėtų “trockistai,” Le 1 
niuo
lincai“ pasirūpino apsauga: pa
sikvietė buri policininkų ir de- 

I tektivų.
1 •« • tam 1 • j v* Nuo laiko, kai Labor Lvceum

Meksikos agrarai Diktatorius tyčiom 3ai§ pastatyta, tai dar pirmą 
nenori mirti, kad kll!'l;‘.ivyko joje su . v • jj. poherjos apsauga, ir dėl to kre- 
priesai nedziaugtųs į elitą pasiima komunistai, nes jie . 

----------- pirmutiniai pavartojo kapitahs-į 
MADRIDAS, Ispanija, sausio tinę policiją ir detektivus apsi- 

24. — Gen. Primo de Rivem, saugoti — ne nub kapitalistų ar j 
; nuo saviškių

ro komisarą, ir jo šalininkus. 
Slaptoji politinė policija esanti 
suėmus daugiau kaip pusantro 
šimto Trockio rėmėjų, kurių

atvykus gelbėtojų 
Atkastųjų trys d?r 

buvo gyvi, o kiti du nebegyvi.
Nuo k; ko, kai Trockis, kum 

bendrai su Leninu į^eige bol
ševikų valdžią Rusijoje, tapęs 
1927 metų lapkričio 17 dieną 
ištremtas, jis, — sakoma pro
klamacijoje, nepaliovęs dirb
ti darbą sovietų valdžiai nu
griauti, oi gan iz įlodamas komu
nistų partijoje savo klyką, kuri 
veikus pagal jo komandą.

Trockistai labai stiprėja
Triakio šalininkų veiklumas 

per praeitus metus labai sustip
rėjęs, o praeito spalio mėnesio 
21 dieną viename rusų tremti
nių laikrašty užsieny pasirodė

Mukariai vis riečia 
galvas Amerikoje
LINCOLN,’Neto., sausio 24.

’ Valstijos senatai! tapo įneštas į-1
1 statymo projekto, kuriuo Neb- 

raskos valstijoje turėtų but už
ginta sekmadieniais visoki vai
dinimai teatruose, žaidimai, da- 
ii>ii koncertai.

atmintines švęsdami "starį 4Q ŽmOllių prigėrė 
laivui paskendus

nori sovietiškos 
valdžios

MEKS1KOS MIESTAS, sausio 
24. — Čia prasiilėjo va<Tnarnos 
Meksiku Agrarų Sąjungos šuva-1 Ispanijos diktatorius, kuris jau'savo priešų, bet 
žiavimas partijos pregramui ap- trys savaitės kaip serga, paša-! draugų komunistų! 
svarstyti ir priimti. Dalyvauja kė, kad jis dar nenorįs mirti. Jis 
apie keturiadešimt delegatų, su- žinąs, kad daugelis laukią ji 
važiavusių iš įvairių Meksikos mirties, 
vietų.

Vienas programinių pasiūly
mų reikalauja, kad Meksikos se
natas ir atstovų butas butų pa
naikintas, o jų vietoj įsteigti 
darbininkų ir valstiečių seimai. 
Antra, kad visos vidaus ir už
sienio skolos butų anuliuotos, o 
pinigai suvartoti tyruliams iri- 
gucti ir beraščiams šviesti.

ir labai apsidžiaugtų, 
jei jis numirtų. Bet tokie 
džiaugsmo jis nenorįs jiems pa
daryti.

Dr. Nansenas Ame
rikoje

20 pasazienų 
laivui paskendus

NORI ANGLIŠKŲ RECEPTŲ

Iš Begotos, Kolumbijoje, pra
neša, kad Magdalenos upėj, ne
toli nuo Sitio Nuevo, paskendo 
nedidelis laivas, 
žuvo.

ŠANCHAJUS, Kiani, saus. 24.
Juroj, apie 100 mylių nuo 

Šanchajaus, per smarkią audrą 
paskendo Kinų prekybos garlai
vis Hongčong, plaukęs iš Tsing- 
tao j Šanchajų. Keturiasdešimt 
įgulos žmonių prigėrė, kiti dvi
dešimt išsigelbėjo valtimi, kuri kratų partija turėjo ir tebeturi 
vėliaus buvo kito laivo išgrieb- didžiausios pritraukimo jėgos 
ta. ■ plačiosioms darbininkų masėms,

----------------- 0 jr yra priežastis, dėl ko 
ir

BERLYNAS, sausio 24.
I Žinomas vokiečių komunistų 
vadas, Bartel, laikraščio Volks- 
vville redaktorius, pasitraukė iš 
komunistų ii” perėjo į itilclc-
mokratų partiją.

Tas Bartelio atsižadėjimas 
komunizmo ir perėjimas į so- 
cia!deniokratų eiles padarė sen- 

j sacijcs tiek komunistuose, tiek 
j socialistuose. 7

Savo padarytam žingsniui pa
aiškinti, Bartel paskelbė šitokį 
pareiškimą:

“Me.no pastairųjų metų prity- 
riniai įtikino mane, kad komu
nistų partija nėra proletariato 
vadas, nei negali tokui vadu bū
ti. Komunistų partija buvo ir 

i yra tik trukdytoja, neleidtisi 
Vokietijos darbininkų masėms 
susivienyti ir sustiprėti. Juo 
daugiau aiškėjo komunistų in
ternacionalo veidas, juo' labiau 
aš ėmiau įsitikinti, kad sociai- 
demokatų partija Vokietijoje y- 
ra vienintelė darbininkų partija, 
kuri gali suvienyti daiktai) pro
letarines jėgas ir sėkmingai gin
ti darbininkų teises. Socialdemo-

Išgelbėjo skęstančio
laivo žmones

NEW YORK, sausio 21. — 
Pasažieninis l’nited States Uni
jos garlaivis America praeitą 
naktį išgelbėjo Atlanto vande
nyne, apie 700 mylių nuo Virgi- 
nia (Lapes, trisdešimt du Italijos 
prekių laivo Florida įgulos žmo
nes.

Laivas Florida, smarkiai nu
kentėjęs per audras, bnyo jau 
Neskęstas, kai j jo radio pagal
bos šauksmą nelaimės vieton 
suskubo atvykti garlaivis Ame
rica.

Komunistai išskerdė 
kinų gyventojų

30

Britų laivas su 30 
žmonių žuvo

NEW YORKAS, sausio 24.— 
k IVTt& ii kad E>ri tk/ laxi-

vas Teesbridge su trims d-ešim- 
firris Jgulos žmonių žuvo Atlan
to vandenyne, apie 300 mylių 
nuo Cape Rače.

Teesibridge bevieliu šaukėsi 
pagalbos, bet kai kiti laivai sku
bėdami pasiekė nurodytą 
mes vietą, jie neberado 
pėdsakų nė laivo, nė jo 
nių.

nelai- 
jokių 
žmo-

Siurbėlių lietus jvarė 
žmonėms baimės

ŠANCHAJUS, Kinai, saus.
. - Praneša, kad 20(1 komu- ""."Į ’ ’’ 

įimdirloli Iki- '

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 24. — thSetaringi Ca- 
•ballito priemiesčio gyventojai 
vakar bu\lo labai išgąsdinti, kai, 
debesiui hižėjus, ėmė gyvomis 

i siurbėlėmis lyti. Tai, jų įsitiki- 
’ nimu, pranašauju kokią didelę

'Protestonų kunigas kai-aš pasitraukiu iš komunistų 
tinamas dėl pasisavini-■Pcrcini1 i scicaidemokiatus.” 

mo $2,600

nistų banda puolė nedidelį Ki
nų miestą Čuanjingą, 30 mylių 
j pietus nuo Šanchajaus, padegė niektikius žmones 
jį ir ėmė terorizuoti gyventojus, aiškindama, kad siurbėlės buvo 
Trisdešimt žmonių puolikai už- audros sūkurio pakeltos aukš- 
mušė ir 70 sužeidė. Vieną se- tyn iš netolimų pelkių, vėjo su 
ną moteriškę gyvą sudegino, lietum atneštos ir numestos.

žėmės ūkio ministerija barnio 
nuraminti,

NEW YORKAS, sausio 24. — 
Norvegijos vakar atvyko į

SUiPEiRIOR, Wis., sausio 24.
Rev. Wiliam Hood, Manito-j 

(prigėrė ^ew Yorką Dr. Frldtjof Nan-“ woc protestonų episkopalų ku- < 
šen, žinomas norvegų moksli-. nigas, tapo patrauktas teismo į 

i nirtkas ir atšiaurus kraštų tiri- atsakomybėn, kaltinamas dėl pa- 
i nė to jas. !
Valstybėse apie du mėnesiu.

Subusiąs Jungtinėse! sisavinimo ir i š a i k v o j i m o 
$2,000 turto, palikto vieno mi- 

-------------- rūsio parapijieėio, Ethano Alle- 
20 ’ i>asažierių Sovietai išleisią bilioną n0: Kunigas Hood mat buvo pa-

/

Netikros 5 ir 10 
dolerinės

DĖS MOINES, la., saus.
— Vietos bankai skelbia suse- 
kę platinamas netikras 5 ir 10 
dolerines.

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

Iš ryto gali būt sniego su lie
tum; šalčiau; stiprus žiemių ry
tų ir žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo

Nebraskos valstijos legislatu- 
ron įnešta bilius, kuriuo reika
laujama, kad daktarai savo re
ceptus ligoniams rašytų ne lo
tynų, bet aiškia anglų kalba.

dolerių pramonei plėsti skiitas to turto #ldbeiu-
new yorkas, sausio 24.— Hamburgo astronomai 

Saul Bron, sovietų Amtorgo pir
mininkas, skelbia., kad sovietų j 
valdžia per šiuos metus išlei
sianti visą bilioną dolerių Ru
sijos pramonei plėsti ir gerinti.

Amerikos jūreiviai pa
sitraukė iš šiaurės Kinų

susekė naują kometą

Maž. Antantės mitingas

3 J. V. jūreiviai nukauti
Praneša, kad šiaurinėj Naka- 

raguos daly maištininkai nuko- 
Mėnuo teka 5:09!vę tris Jungtinių Valstybių ju- 

1 reivius.

Šiandie saulė teka 7:10, lei
džiasi t:.55. 
vakaro.

VIENA, Austrija, sausio 24. 
— Iš Belgrado praneša, kad Ma
žosios Antantės —* Jugoslavijos, 
čechoslovakijos ir Rumunijos— 
ekonominė konferencija nusi
rinks kovo mėnesio 1 dieną.

OAMBRIDGE, Mass
24. — Harvardo observatorijos 
direktorius Shapley praneša ga
vęs žinią, kad Hamburgo obser
vatorijos astronomai1 Schvvass- 
mann ir W|achmann sausio 17 
dieną susekę naują kometą. Ko 
meta esanti Tauro konsteliaci
joj, aukštai pietų padangėj, ir 
slenkanti j žiemių vakąrus. Ji 
esanti vienuolikto* dydžio ir ma
toma tik per teleskopą.

ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 
24. — Jungtinių Valstybių tran- 
sporta® Henderson pargabeno iš 
Tientsino 900 Amerikos jūrei
vių - paskutinius, kurie iki 
šiol dar buvo užsilikę šiaurės 
Kimiuose.
K ■

Mirė Bickerton, žymus 
anglų astronomas

LONDONAS, sausio 24.-—Po 
ilgos ligos vakar mirė Londono 
žymus astronomas Aieksamder 
W. Bickcrton, 87 metų amžiaus.

F aktai Kalba už Save
, Ii

Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas. -
Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinant} 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.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

SLA. 6-to Apskričio 
suvažiavimas

tojas ir naujai įsteigtos kuo
pos pirmininkas. Jis irgi gra
žiai apibudino SLA. reikšmę ir 
kvietė tėvus rūpintis lietuviš
komis vaikų draugijėlėmis.

Skaniai ir sočiai pavalgius, 
nuėjome vėl šokti ir žaisti iki 
nepradėjo giedoti gaidžiai. Vie
nu 
nė

palaidojome vieną savo narį, t. 
y. d. Stanikuną. Kliubo įstatai 
reikalauja, kad kiekvienas na- 
lys sumokėtų tuojau po vieną 
dolerį pomirtinės, šiame Susi
rinkime pasirūpinkite tai pada
ryti. Jei kuris narių negalėtų 

žodžiu, toki smagi vakario- būti susirinkime, tai tekis na- 
retai tepasitaiko.

— Buvęs.

Be to, kliubo nariai žino, kad J ŽillHHlO kORCCrtaS

rys malonės savo 
duoti kitam, kuris

duoklę pa- 
ir užmokės

Įvyks sausio 27 d.
Iš Birutė^

Labai geras paprotys laiky
ti konferencijas karts nuo kar
to vis kitose kolionijose. žino
ma, vietiniams veikėjams tas 
duoda daug darbo ir reikalau
ja iš jų pasišventimo. Mat, ap
skrity yra geras paprotys, kad 
po konferencijų ir svarstymų 
reikia biskį visiems bendrai už
kąsti.

•Šis 
sybės

vieta.
musų vaišin- 
netinka. O 
northsaidie-

primenu gerb. delega- 
kad dalyvautumėt posė- 

na- 
bus 
kal- 
ku-

Tai vaidiliškas paprotis. 
suvažiavimus įvyks Liuo- 

salėje, 1822 VVabansia 
Tai tikra lietuvių jauki 

Tiesa, yra daug puoš
nių salių, bet jos 
gam suvažiavimui 
čia jausimės pas 
čius kaip namie.

Dar
♦ tams,
dy, ir dėl mažų priežasčių 
muose nepasilikime. Visiem 
malonu išgirsti p? A. Žuko 
bą, kaipo Centro gen. org., 
ris bus pas mus.

— K. J. Semaška, Sėk r.

“Birutė” rengia šokių vakarą kosime 
trečiadieni, sausio 30-tą, Maso-! 
nic Hali, 78th & Unione Avė. 
Musų rėmėjai, kuriu skaičius * vis didėja, be abejo atsilankys 
j šį vakarą. Be jų, “Birutė”, 
rodos, įgyjo per tiek metų vei
kimo daug simpatizatorių ir 
dailės mylėtojų, kurie visados 
velijo jai daug gero. Tuos žmo
nes mes geidžiam matyti šia
me baliuje, nes jų atsilanky
mas suteiks birutiečiams links
mumo ir draugiškumo. Tai 
vienatinis šokis, kurį “Birute” 
rengs šį sezoną. Todėl nepra
leiskite progos pasiliksminti , 
prie geros orkestros gražioj 
svetainėj su birutiečiais ir jų 
draugais.—S. C.

i valdyba apleis savo 
Mes jos nariams pade- 
už jų pasišventimų ir 

(gerų darbą. Ypatingas ačiū pri
klauso Lionginui Yonkui, kuris 
nuo pat kliubo susitvėrimo ir 
iki šiam laikui ėjo kliubo fi
nansų raštininko pareigas. Kei
kia tikėtis, kad drg. Yonkus ir 
toliau nenuleis rankų ir dirbs 
Joniškiečių kliubo labui.

Kliubo pirmininkas Butautis 
atsisveikins su senąją valdyba 
ir susilauks kitos valdybos. Ten
ka priminti, kad naujai valdy
bai priklausys ir viena panelė. 
Be to, kliubo korespondentu iš
rinkta moteris. Tokiu bildu net 
dvi moteriškės randasi naujoje 
Joniškiečių kliubo valdyboje.

—Narys-

Juozas žiūronas yra žinomas 
kaip žymus dainininkas ir chor
vedys. Jau dešimtį metų Juo
zas žiūronas darbuojasi Ame
rikos lietuvių tarpe meno sri
tyje. Jisai yra mokinęs lietu
vių chorus Pittsburghe, Bos
tone, Lawrence.

Dabar trejus metus J. Žiūro
nas gyvena Chicagoje ir turi 
savo studiją. Per tą laiką ji
sai yrar surengęs savo moki
niams devynius koncertus. Kad 
arčiau susipažinti su jo darbuo
te ir apkainuoti jo darbą me
no srityje, susirinkime skait
lingai jo koncertan Meldažio 
svetainėje sausio 27 d.

Chicagietis.

vice-pirm.—Juozas L. Grušas 
turtų rašt. —Antanas Stanevi
čia, ižd. Jonas Petraitis, iždo 
glob. Dom. Dzinkus ir Benis 
Stanevičia, ižd. Jonas Petrai
tis, iždo glob. Dom. Dzinkus ir 
Benis Stanevičia, mašalka — 
Vincas Lopata, beno dirigentu 
—J. L. Grušas, jo padėjėju — 
Jonas Rakauskis, koresp. *—An
tanas Stanevičia ir Edv. Grušas.

Beno vadas yra J. L. Grušas, 
nepavargstantis muzikoj dar
buotojas. Jis buvo suorganiza
vęs ir gerai išmokinęs didelį 
jaunuolių orkestrą. Kakauskis 
yra plačiai žinomas korneto so
listas, groja saxofoną ir yra 
rimtas žmogus.

Lietuva Beno pratimai bus 
penktadienių vakarais 8 valan
da p. Petro Woodmano svetai-

nėję, prie 33-čios ir Lime gat- Skelbimai Naujienose 
vių. Beno tikslas yra sutrauk- duoda naudą dėlto, 
ti visus lietuvius muzikantus

—Korespondentas,
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

STIPRUS KAULAI
DEL KŪDIKIO

Po išradimo vitaminų, cod-liver aliejaus pasirodė taip 
reikalingas dėl daugelio kūdikių, kaip Saulės šviesa. Tai 
turtingas šaltinis prieš rickets-gaminančių vitaminų rei
kalingų subudavojimui stiprių kaulų. '

SCOTT’S EMULSION
yra tyras cold-liver aliejus prieš rickets — pilnas 
apsaugojančių vitaminų, kurie būtinai reikalingi 
kūdikiams išvystymui stiprių kaulų, tiesių kojų ir 
sveikų dantų. Visados duokit Scott’s Emulsion

28-11

Joniškiečių 
metinis susirinkimas

So. Englewood
is SLA. kuopos krikštas 
ir jaunimo vakaras.

Joniškiečių Labdarybės ir 
KuUurcs Kliubo metinis susirin
kimas įvyks sausio 27 dieną, J. 
Grigaičio svet., 4456 So. Wes- 
tern Avė., 1 vai. po pietų.

Bus išduoti raportai valdy
bos ir komisijų. Taipjau bus 
skaitoma konstitucija, kurią tu
rėsime balsuoti ir priimti. O 
tai yra labili svarbu.

Lietu-

Pereitą šeštadienį, sausio 19 
d., skaitlingas būrys vietos lie
tuvių susirinko p. Petroko svet., 
pasilinksminti, pašokti ir sykiu, 
taip sakant, apkrikštyti naujai 
sutvertą Susivienijimo 
vių Amerikoj kuopą.

Gerokai pasišokus, šeiminin
kės pradėjo nešti valgius ir dė
ti ant stalų. Paskiau pasodi
no ir svečius. Tiems valgiams 
tai nebuvo galo. Jei ne stip
rios, ąžuolinės stalų kojos, jos 
nebūtų išlaikusios visų 
Vienu žodžiu tai buvo 
ka puota;

Kiek vėliau, vakaro
p. S. Barzda ėmė ieškoti kal
bėtojų. Pirmiausia surado SLA.

Sergą vaikai mėgsta 
“Cascarets” nuo 

viduriu
gėrybių.
karališ-

Duok “Catharctic saldainį” 
nuo didelio šalčio, surūgu
sių vidurių, konstipacijos

vedėjas

pasakyt viską apie tą organiza
ciją. Antras kalbėtojas buvo 
p. K. Gaubia, muzikos moky-

Gaukit 10 centų dėžutę da
bar.

Dauguma vaikų ligų paeina 
nuo surūgusių, paįrusių vidu
rių, pakrikusių kepenų ir už- 
kietėjusio skilvio. Jie lengvai 
pagauna šaltį, pasidaro piktus, 
neatidus, susierzinę, karščiuo
jantys, neramus, liežuvis apsi-

Chicagos Apygardoje

pranešti, kad tapo at- 
Lietuva Benas. Sausio 
svetainėj prie 33-čios

Bridgeportas
Suorganizuotas muzikantų 

benas

■WČHICA"GČW— 
[Aurora andfl^oTn] 
■M IMU ROAD.flBH

gaivintas
18 diena 
ir Lime gatvių susirinko būrys 
gerų ir energingų muzikantų. 
Jie išrinko valdybą. Valdybon 
įėjo: pirm.— Jonas Rakauskis,

Kitchen Klenzer

Spp<i«)i«tas gydyme chroniškų ir 
gij, Jei kiti negalėjo jumis išgydyti 
kykit pas mane. " 
ma* atidengs j 
imsiu jus gydyti, ____ .__ _____...__
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kus jums skauda, bet pate pasakys po 
galutino Uegzaminuvinio—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba 
20 W. Jackson Blvd., netoli Stato 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

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

nuo 10 ryt* iki 1 po pietų.

ga ir yra reikalingi švelnaus 
vidurių valytojo — bet neban
dykit įpilti vemdinančią dožą 
aliejaus į jau ir taip liguistus 
mažulėlio vidurius — tai yra

1 žiaurus darbas, nereikalingas 
ir perdaug senovinis.

Kiekvienas vaikas mielai ims 
Cascarets Catharctic saldainį,, 
kuris veikia švelniai, niekad 
negnaibo ir nė biskučio nesirg-

naujų II- • • -v , v
. . , ------- atmian- dina— nors jis išvalo mazule-Mano pilna* išegzaiiHiiavl- . .....

ju.ų tikrų ngą ir jei ap*i- ho sistemą, pasaldina skilvi ir
lyti, sveikata jums stigryj. EL 1 1

padaro kepenis ir vidurius ty
rus ir sveikus.

Pilni nurodimai dėl vai 
suaugusių ant kiekvieno pake> 
lio.

Motinos gali būti ramios da
vusios šį švelnų, bet veiksmin
gą liuosuotoją, kuris kainuoja 
tik 10c. už dėžutę bile kurioj 
aptiekoj.

St.

PO

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurines Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

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

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
10, >7 W. 45th St.

Kampaa Paulina Street

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

Phone Boulevard 4552

ir

Not only Cleans che 
Linoleutn Quickly būt it 
Makes it Look Brishter

Tiesioginiai i gražiausius prie
miesčius j vakarus 
cagos ir Fox 

♦
Aurora

nuo Chi- 
upės Klonyje.
Lombard 
Vilią Park 
Elmhurst 
VVeštmore 
Warrenville 
West Chicago 
Wayne

Batavia 
Geneva 
St. Charles 
Wheaton 
Glen Ellyn

Motoriniai busai susijungia per 
Western Coach Co. (Marigold 
Linijos) su
Naperville La Grange
Downers Grove Ontariovillc 
Hinsdale Bloomingdale

Addison
Tiesioginiais traukiniais ar mo
toriniais busais susijungia su 
Expo»ition Park, Mooseheart, 
Yo»kville, Oswego, Dundee, 
Carpentville, Yoeman City of 
Childhood, Elgin State Hospi- 
tal, St. Charles School for 
Boys, Rockford, Belvidere ir 
daugeliu kitų vietų.

Telefonuokit Traffic

Puikiausias patarnavimas i vi
sus miestus ir miestelius pa
lei gražųjį šiaurini ežero pa
kraštį ir Skokie Klonį.
Milwaukee
Racine
Kenosha
Zion
VVaukcgąn
Great Lakęs
Lake Bhiff
Lake Forest 
Fort Skendai!
Reguliariai vaigščiojantys bu
sai sujungia North Shore Line 
traukinius patogiose vietose su
Fox Luke
Channel Lake
McHenry
Antioch
I.uke Vilią
Deerfield
Iš Kenosha
na i Powers Lake, Sijver Lake, 
Paddocks Lake, Twin Lakęs ir 
Lake Geneva.

Dept., Central 8280, dėl pilnų informacijų

Highwood 
Highiand Park 
Raviniu 
Glencoc 
Hubbard Woods 
Winnetka 
Kenilworth 
Mundelein 
Libertyville

Lake Zurich 
Woodstock 
Northbroo'k 
Wauconda 
Gurnee 
Techny

motoriniai busai ei-

Aptarnauja industrinę apygar
dą j . pietus nuo Chicago, Dune- 
land ir Indianos ir pietinio 
Michigan ežero rezortų mies
tus.

South Bend 
New Carlisle 
Hudson Lake
Michigan City East Chicago

Hammond

Tremont
(the Dunes) 

Gary

Motoriniai busai susijungia per 
Shore Line Motor Coach Co. 
iš Michigan City stoties su
Benton Harbor
St. Jose p h 
Bridgman 
Sawycr

Lakeside
Union Pier
New Buffalo 
Grand Bcach

Tiesioginiais traukiniais ar mo
toriniais busais susijungimai 
su Chicago Heights, Valparai- 
so, Flint Lakę ir Hobart.

Geriausias Patarnavimas Į visur Chicagos Apygardoje
Greltl plieniniai t rankiniai, ąkinonlinl* išlyginta* ke- 
įiutogltj 
traukini 
visa ėiill vali 
Iiarlor-obscrvot
tu* l. .. __  ________, _______ ,, ___ ,___ ,

iš Chicago* vldurinlCHČlo | visur, kur tik Ju* pano

Ilas, patyrė Ir mundugijH traukinių aptarnautojai, daug 
putoglų sinėlų, 24 valandų tankiai vnlgHėioJanėlų 

aiių upturnuvinuiM, reguliari HiiHlJunglmal su po 
Snli vulgHėlo Jaučių busų keiliils, valgomųjų Ir 

r-observotion karų patarnavimu* — tai yru pui- 
iiptiirnavImiiH elckttrlnlų traukinių, operuojančių

tankiai
rėtuinėt vai.iuotl. Avurųs — nėra dulkių, durnų ar 
rludrų. Atvažiuokit ir iSvailuokit katu tik norite. 
5ėn< Jokio susIgriKlIniu, stabdomųjų Kvienų ar par- 
kildino rupesnio. Jos gulite pasisamdyti kurą, trau
kini ar motorini hiiM> dėl visos partljo*. Jei norite. 
IManuodanil koki nors išvažiavimą kreipkite* 1 Out- 
lug and Keereutlon Bureuii (dykai), kad Jis pagel
bėtų Jums, 72 W. Adams St., Statu 0080.

TUBBY His Soft Answer Started a Fight
CHESTC(2, CoHE Rl&HT (AJ 
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Antru kartu gaisras
• statomame name

Bridgeportas

w “ * „i • ? •, ' ■ ' y/' *•'■' •■/.;•’■•7 ■' * •' ™ " v -*

NAUJIENOS, Chicago. III.
M

i

Antru gariu bėgiu poros sa
vaičių kilo gaisras statomam 
trobeky — Eoreamn National 
Bank. Kuomet pirmesnis gais
ra skilo bokšte, tO aukšte, tai 
ši kartų ugnis pasirodė 32-nie 
aukšte. Gaisras užblokavo ju-

Niekad neleiskite šalčiui ar dėjimų prie LaSalle ir Wash-
kosuliui tęstis

Sunaikinkit Altj nirm^ <)ien^ Ir iii* ta- 1 
da veikiaiuia įkrausite plaučių uždegimo 
ar influemtoH. Kai flu grūmoja, yra sta
čiai nusidėjimas leisti iah’iui, ar kosuliui 
tęstis.

Turpo tuojau* minaikin* Aalt|. lAtrinu* 
juo krutinę, ar gerkle, ji* palengvina »lo- < 
tut|. pahuosuoja atsikosėjimą. Ūmai jus 
pajusite pagerėjimą.

Apsisaugojimui gi nuo flu, (traukite j 
kiekviena nasrų kelis kartu* | diena ir 
flu bakterijos mažai ras progoa jsiryventl, 
ar susirasti veisimos vieta.

Turpo yra veiksmingas antiseptikas, su
sideda* 14 senovinių terpetino, eamphor ir 
menthol gyduolių. Kiekvienas gydytojas, ar 
išlavinta slaugė pasakys jums, kad tie su
dėtiniai jau nuo senai yra pripažinti kai
po veiksmingi antiseptikai, taipjau turin
tys svarbią ypatybę palengvinti balčiuose 
ir slėgi nie. Turpo kainuoja lik 36c blle 
aptiekoj.

ington gatvių.

Dovana $3,000,000
Frederick C. Austin padova

nojo Norlhwestern universite
tui $3,000,000. Pinigai skiriami 
prirengimui biznio vedėjų.

Viena lempa $1,000
Kaip buvo sinkuojami Sani- 

tary dislrikto fondai rodo tas 
faktas, kad pastatymas 600 lem
pų prie vadinamo McCorinick 
kelio kaštavęs distriktui $727,-

Iš Bridgeporto Lietuvių Politi
kos ir Pašalpos kliubo dar
buotės.

Metinis kliubo balius Jvyko 
sausio 20 dieną. Pasekmės bu
vo geriausios dėl prasto oro. 
Pelno iš parengimo kliubui gal 
neliks, bet ir nuostolių jisai 
neturės, kadangi naujų narių 
prisirašė apie 50.

Kiek laiko atgal kliubas tu
rėjo prieš-metinį susirinkimą, 
kuris buvo laikytas gruodžio 
13 dieną 1928 m. Susirinkimą 
atidarė kliubo pirmininkas. Jis 
pareiškė, kad kliubas tais me
tais pasižymėjo prakilniu dar
bų ir duosnumu, sušelpdamas 
mirusių šeimynas arba našlai
čius savo centais. Net ir Lie
tuvos našlaičiai apsidžiaugę, 
kai gavę savo giminaičių po
mirtinę Lietuvoje.

Rinkta valdyba 1929 metams. 
Jon įėjo: pirm. — Petras Le-

kalbėta. Komisijoj pasiliko bu
vusieji nariai, du jauni inteli
gentai — Petras Gataveckas ir 
Rudy Vasiliauskai Pereitą žie
mą kliubas buvo atidaręs va
karinę mokyklą prirengti na
rius antroms pilietybės popie- 
roms. Petras Gataveckas pa
sidarbavo pusėtinai. Tik gai
la, kad musu lietuviai yra la
bai nerangus ir nekreipia dė- 
mėsio j mokymąsi. Mes esame 
apsigyvenę šioje šalyje ir bū
tinai turime tapti šios šalies 
piliečiais. Ištikus kokiai nelai
mei, kai nesame piliečiai, mes 
neturime jokios atramos, ir pa
sirodo, kad praleidome laiką 
veltui. Gerbiamieji, kurie ne
turite pilnų pilietybės popieęų 
ir norite jas gauti, tai kreip
kitės į šį kliubą/ o kliubas su-

ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

90f Baciuniesi Elzbietai
906 Bilaisis Mrs. Calis
913 Domininkos Jankus
914 Dūdas Mikolas
923 Grigos Stasys
924 Grinis Juozas
937 Jancus Kazimera

Reumatizmui 
kankinant

938 Jonkauskene Amelija
939 Jausky Josef ,
940 Jonas Tony
948 Kusleiko Joho
950 Ledziur, Klemencas
964 Paulauska Jozapas

697 Petreikienė V
968 Petryla Krank
978 Shimkaitis K
979 Skiantis P (
980 Spiravich Liuis
981 Stavrevich Alexander

BALIUS IR SŪKIS
Rengia Northwest Sides Amerikos Liet. Polit. Kliubas

NEDĖLIOJ, SAUSIO 27 D., 1929 M. 
PARAPIJOS SVETAINĖJ 

1644 Wabansia Avė.
Pradžia 7 vai. vakare 

Kviečia KOMITETAS.

Turpo
Oiiick, Suro, Sale Relief

000. Tai paaiškėjo tyrinėjime, 
kuris dabartiniu laiku yra ve
damas. Be to. sakoma, kad 
visas trečdalis Illinois legislatu- 
ros narių gaudavęs algas iš 
Sanitarę distriktjp. Gi p. Cyrus 
Dietz, naujai išrinktas teisėjas 
j Supreme court, yra gavęs, 
kaip advokatas, už patarimus 
$107,000. Nestebėtina, kad į

tuks, jo padėjėju — Juozas 
Balčiūnas, nutarimų rast. — 
Jonas Grakauskis, finansų rast, 
išrinktas jaunas lietuvis Mike 
Shumack, kontrolės rast. — J. 
Daraška, kasteriami — A. Za
latorius, kasos glob. — Kaz. 
Juozaitis, ligonių prižiūrėtoju
— Petras Pacevičia, maršalka
— Jonas Urbanavičius, trusti-

tiks jums pagelbėti veltui.
Bridgeporto kolionijoj šis 

kliubas yra visų svarbiausias 
ir visi bridgeportiečiai turėtų 
jam priklausyti. Tai yra dide
lis kliubas. Gi mažos politinės 
grupės politikieriams yra be
veik nežinomos. Jeigu visos 
tos mažos grupės susivienytų, 
tai jos galėtų parodyti kitoms 
tautoms, kad lietuviai jau su
siprato kovai politikos dirvo
je.

Kliubas turi pašalpos skyrių. 
Narių geram stovyje kliube 
yra per 300. Kliubo turtas sie
kia $5,000. Subruskime ir dar 
pakelkime jį, aukščiau.

Kliubietis.

f BIRUTES KALNO DRAUGIJA
Rengia Iškilmingą Vakarą 

Subatoj, Sausio-January 26 d., 1929 m. 
Pradžia 7 vai. vakare

Įžanga^ doleris ypatai. Bus priimami veltui 
nauji nariai i draugiją. Kviečiame visus be skirtu
mo atsilankyti į minėtos draugijos parėngimą

Lietuvių Auditorijoj,
3133 So. Halsted St.,

ant pirmų lubų. Grieš puiki muzika

“BAYER ASPIRIN"
YRA SAUGUS

Imkite be Baimes kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

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 per 
virš p«nkis metus <>uo

iSanitary dislriktą pinigai buvo 
pilami kaip į kiaurą maišą.

Užmušta mergina
P-nia Grace Hanley, mokyto- 

i ja, gyvenanti 335 \Vest 132rd 
ISt., trečiadienio vakarą apie 8 
valandų išgirdo moteriškės riks
mą gatvėj. Pažvelgusi per lan- 
_ų, jį pamatė vyrų kertantį 
smūgį einančiai gatve merginai- 
Mokytoja pašaukė telefonu i Mi
licijų. Dešimčia minučių vė
liau atvykusi policija rado mer
giną perskelta galva negyvą tu
ščiame loto. fa mergina buvO| 
Laura Bucbholz, 827 Hanseni 
Avė. Paaiškėjo vėliau, kad ji 
grįžo iš darbo, kai ją užpuolė 

i pi k tada ris. Vėliau policija su
ėmė klajoju:-?! gatvėmis vyrą, 
kaip matyti, ne vis^i normalų. 
Jo vardas \Villiam Korman. Jis 
yra klausinėjamas rišy su nu
žudymu merginos.

sais — B. Kelevičia, Jonas 
Kundrotas ir Kaz. Žiūraitis.

Apie politikos skyrių mažai

Laiškai Pa|te
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark Jaučiasi gerai ant nugaros

Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo

Biblijos Studentai
Kalbės per Radio

Nedėlioj,

Sausio 27, 1929
Iš Stoties W0RD.

202 meters, 1480 kilocykles; 
pradžia lygiai nuo 2 vai. iki 
4 po pietų (Standard time). 
Bus malonu pasiklausyti 
linksmos muzikos, giesmių 
ir kalbų. Kalbės

FR. ZAVIST
temoje:

Kodėl leista blogas čia 
ant žemes?

Adresas laiškams: 5
Sargybos Bokštas W0RD 

Webster Hotel, 2150 Lincoln 
Park West, Chicago, III.

SĖKMINGI METODAI
KOVOTI SU FLU IR ŠALČIAIS

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

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Aj>- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Keliaukite valdžios laivais—“Po 
Amerikos Vėliava”. Klauskite savo 
vietos agentų dėl kainų ir žinių 
arba rašykite pas

Sol Ellis & Sons
PLUMB1NG & HEATING

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

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

4606—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 130

United States Lines
110 So. Dearborn St„ Chicago, III.

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

kurios yra sekamos:
Atvvater Kent'40 už ...............
Freshman Q., 15 už ...............
Steinite 7 už .........................
R. C. A. Radiola 18 už ......
Sparton už .................................
Zenith naujas elektrinis setas 
Radiola 60 už .
Majestic 71 už

PENKIOLIKA ME 
TŲ “NAUJIENŲ” 

JUBILĖJUS
Didysis

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas

2608 W. 47th St.

| Eagle Restaurant 
Populiariškiausias lietuvių 
restaurantas šioje apielinkėje

W. C. Lukaus,
Savininkas

1745 S. Halsted St.
Canal 1547

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

$77.00
$69.00
$75.00
$95.00

$115.00
$150.00
$147.00
$137.00

“NAUJIENŲ” .

Koncertas
įvyks

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

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

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

Tel. Boulevard 4705

Nedėlioj, vasario 10, 
Wicker Park Svet., 

2040 W. North Avė.
Mažojoj Svetainėj 

-į- jaunuolių koncertas 
Didžiojoj Svetainėj 
— didysis koncertas

Dalyvauja:

Choras
Mišrus Choras 
Brunwaldas

Birutės
Pirmyn
Leonard
Povilas Stogis
Valerija čepukiutė
A. Bolšakovv
Draugija “Bijūnėlis”

Dabokis šalčių — net menkų šal
čių galvoje ar gerklėje.

Neleisk jiems įsigauti j krutinę ir 
plaučius.

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 miltinais ir puo
la lygiai kaip -silpnus, taip ir tvirtus. 
Dabokis šalčių, jie susilpnina jūsų 
atsparumų. DidzJdusias pavojus glu
di tame “paprastame šaltyje”. Su- 
naikinkit tų šalti greitai.

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

Patyrimas išmokė
Patyrimas laike 1918 m. epidemi

jos parode, kad vienas iš geriausių 
ir papraščiausių gydymų yra išgerti 
puodukų karštos Bulgariškos žolių 
Arbatos.

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

Geriausia ka galima padaryti da
bar yra \ueiti aptiekon ir įsigyti 
pakelį Bulgariškos Žolių Arbatos. 
Sunaikinkit savo šaltį. Išgerkit puo- j 
dūkų Šios karštos arbatos du sykiu 
j savaitę, 'lai sušildys sustingusį 
kraujų, padidins jo cirkuliacijų ir pa
šalins iš vidurių ir skilvio nuodus ir 
ligų perus. Kiekviena šeimyna ras 
Bulgariškų Žolii? Arbatų (grynai aug
menų) tikra palaima turėti savo na
muose šiais reikalingais laikais.

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

Pasimatykit su savo aptiekininku 
tuojaus. Jūsų sveikata -- galbūt net 
jūsų gyvastis — gali priklausyti nuo 
panaudojimo šių paprasti) atsargu
mo priemonių. Ta pastebėtina arbata 
kainuoja lik 35c, 75c ar $1.25 už di
delės šeimynos pakelį. Jeigu jūsų ap- 
tiekininkas jos neturėtų, mes mielai 
pasiųsime jums didelės šeimynos pa
kelį. Nesiųskit pinigų, vien laiška
nešiui užsimokėkit $1.25. Adresuokit 
Marvel Products Co., 106 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

*

Pagerinta skalbimo mašina su gar
siuoju trejopu skalbimo veikimu — 
greitesne, geriau išskalbia! Vienati
nis sanitaris būdas skalbti jūsų dra
bužius. Lengvas išvalyti, visas par- 
celianinis katilas sutalpina 60 svarų 
sausio skalbinių į valandų. Praėjo 
laikai skalbimo dienos vargo — te- 
lefonuokit šiandie dėl nemokamo 
bandymo 1 Laiko taupytojas, darbo 
taupytojas. Nepaprasta vertė — tik 
$125.

Telefonuokit Randolph 1200
—Local 66 ar 536

Dykai Ban
dymas'

E COMM0NWEALTB EDISON <
LECTRIC SHOPi

72 West Adams Street—and all Branch Stores

Y

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

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

Phone Canal 2544—2545

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

/ 1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
ChicaRo, UI.

Telephone Rooaevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

3c
18c
75c

nuro

•Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada .
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.__________________
Entered as Second Class^ Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............... ...............
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams ......„.... .
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesiui .............

Chicago j per išnešiotojus: 
Viena kopija ..................

Savaitei ..............................
Mėnesiui .............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ..............................  $7.00
Pusei metų .............................. 3.50
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
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

InternadonaUzmas
Mes kritikavome R. Ariman

to išvedžiojimus apie interna
cionalizmą. Be ko kit
dėme, kad yra labai didelis skir
tumas tarpo demokratiško in
ternacionalizmo, kurį skelbia so
cialistai, ir imperialistiško arba 
autokratiško i nternacioiflUizmo, 
kurį skelbia bolševikai ir Ro- 
mos-katalikų bažnyčia. Dabar 
jau ir pats p. R. Arimantas yra 
priverstas pripažinti, kad demo
kratiškas tarptautiškumas yra 
geras daiktas. Jisai net di
džiuojasi, kad ir jisai pats pri
sidėjęs prie 
tautiškumo 
Sako:

dem 
ide

tiško tarp- 
paskleidimo.

MILIONIERIŲ DOVANOS MOKYKLOMS

Gana dažnai laikraščiai praneša, kad toks ir toks 
kapitalistas padovanojo tam ir tam universitetui didelę 
krūvą pinigų. Dažniausia tos dovanos susideda iš mi- 
lionų dolerių. Taip, vakar buvo paskelbta, kad Frede- 
rick C.. Austin • davęs Northwestern universitetui 
$3,000,000 ir kad tai esanti tik dalis dovanos, kurios vi
sa suma sieksianti septynis iki dešimties milionų dole
rių arba daugiau.

Atrodo, žinoma, geriau, kad milionieriai savo tur
tus paveda mokslo įstaigoms, negu jie palieka juos iš- 
dykusiems vaikams, kurie juos prašvilpia linksmose 
puotose. Bet kažin, ar tai tikrai yra sveika mokykloms? 
Universitetas, gaVęs keletą milionų dolerių iš kapitalis
to, suprantama, kelia jį į padanges, neatsižvelgdamas j 
tai, kaip tų lobį aukotojas buvo įgijęs. , ,

Valgiai kas pasakys, kad pinigų maišo garbinimas 
daro žmogaus sielą labai prakilnia. Mokykla privalo 
auklėti jaunuomenėje kitokius idealus. Kai kurių Ame
rikos rašytojų (pav. Menckeno) yra tokia nuomonė, kad 
milionieriai savo aukomis universitetams greičiau 
įstaigas demoralizuoja, negu kelia.

tas

NAUJAS “AMŽINOS TAIKOS PAKTAS”

Pary- 
kaipo

Pernai metais keturiolika valstybių pasirašė 
žiuje sutartį (paktą), kuria atsižadama karo, 
“nacionalės politikos instrumento” tarptautiniems gin
čams spręsti.. Dabar viena organizacija New Yorke, 
“The War Resisters League”, sumanė padaryti panašų 
“amžinos taikos paktą” tarp atskirų žmonių. Ji pagami
no šitokį “taikos laišką” j Jungtinių Valstijų preziden
tą ir renka po juo parašus: .

“Gerbiamas Pone Prezidente: Mes, žemiaus pasira
šiusieji, esame įsitikinę, kad visi ginčai tarpe tautų gali 
būt išsprendžiami taikos priemonėmis, ir šiuomi pareiš
kiame savo pasiryžimą atsisakyt remt karo priemones 
arba eiti karo tarnybą, jeigu musų valdžia griebtųsi 
ginklo.”

Jeigu gali- pasižadėt neiti j karą valstybės, tai ko
dėl negali duoti tokį pat pasižadėjimą atskiri piliečiai?

Tečiaus su pasižadėjimais yra tas keblumas, kad 
jie yra lengviau duoti, negu įvykinti. Kai iškyla karas, 
tai valdžia (ir karui pritariančioji visuomenės dalis) 
padaro tokį spaudimą į atskirus žmones, kad retas ku
ris jų turi pajėgos atsispirti. Per pereitąjį karą-, nors 
Amerikai negrąsino joks pavojus, beveik niekas Jung
tinėse Valstijose nedrįso atvirai pasipriešinti konskrip- 
cijai ir šaukimui prie ginklo. Norint, kad nereikėtų imti 
į rankas ginklą, reikia kovoti su ta politika, kuri veda 
į karą: kovot ne tik prieš savo valdžios militariškus 
žinksnius, bet ir prieš tarptautinį imperializmą.

VISUOMENINIŲ IDĖJŲ 
SISTEMOS

Atsakydamas į musų kritiką 
Ramiojo Arimantu straipsnio 
apie komunizmą ir socializmą, 
autorius per du numeriu “San
daroje”, po antrašte “ ‘Naujie
nų’ ideologija”, dėstė savo pa- 
žvalgas į daugybę įvairių klau
simų, paliestų taip pirmesnia- 
me jo straipsnyje, taip musų 

' kritikoje. Deja, tenka pasaky
ti, kad jisai daugiau apžiojo, 
negu pajėgė nukąsti.

Kad iš diskusijų butų kokia 
nauda, reikia grįžti prie tų pir
mųjų klausimų, dėl kurių kilo 
tari^musųjveinčasi • ę |

Uel Markso “burbulo”

Mums jau teko nurodyti, kad mas laktas, kad didelę daugumą 
K. Arimantas labai nerimtai ir jo turinio sudaro gilus moksliš- 
neUisingai kritikuoja didžiausį- kas visuomenės sistemos tyri- 
jį socializmo teoretiką, Karolį liejimas, iš kurio gali daug ko 
Marksą. Kažin kodėl “S.” ben- pasimokinti da ir šių dienų mo- 
dradarbis šitos savo taktikos; kslo vyrai.

laikosi ir savo atsakyme. Jisai 
vis prikaišioja Marksui kokius 
tai “burbulus’^: pirma — kad 
Marksas “sušaukė” Pirmąjį In
ternacionalą ir paskelbė Mani
festą, tikėdamasis juo “sukelt 
viso pasaulio darbininkus”; o 
dabar—kad Marksas buvo “įsi
karščiavęs”, kai rašė “Komunis
tų Manifeste” apie komunizmo 
“šmėklą”.

Tai yra* tiesiog juokinga. 
“Komunistų Manifestą^ vadint 
“ūpo — išsikarščiavimo — vai
sium” gali tiktai tas, kuris nie
kuomet nėra jo skaitęs ir žino 
apie jį tiktai iš keleto paimtų iš 
jo ir populerėje apyvartoje pa
sklidusių frazių.

Tiesa, kad tas Markso raštas 
buvo skiriamas agitacijai (kaip 
ir kiekvienas partijos progra
mas) ir todėl jame galima rasti 
upsčiui agitacines retoiikos; 
bet taip pat yra neužginčiju-

tarptautiško denio- 
apioudino preziden-

kiek nepasi-

kad R. Ari- 
prieš socia-

“Idėją
kratizmo
tas Wilsonas savo pareiškime 
kongresui sausio 22 dieną 
1917 metais, kuriam pritarė 
visas pasaulis, šitas pareiš
kimas turėjo daug bendro su 

•mano ideologija, ir buvo tie
sioginis populiarizavimas tų 
obalsių, su kuriais kreipiausi 
pas prezidentą, kas galima į« 
rodyti laiškais iš Baltojo Na
mo ir Department of State”.
Demokratiškas tarptautišku- 

mas ir “tarptautiškas demokra
tizmas” yra tas pats. O jeigu 
vietoje tarptautiško pasakysime 
“internacionalizmas”, tai daly
kas dėl to irgi nė 
keis.

Taigi, pasirodo, 
manto išsišokimas
listų internacionilzmą buvo vi
sai neapgalvotas.

VVilsono demokratiškas inter
nacionalizmas rado pritarimą 
pasaulyje dėl to, kad daugiau 
kaip per pusę šimto metų tą 
idėją buvo skelbę ir populeri- 
zavę miniose socialistai. Tečiaus 
pas Wilsoną demokratiškas in
ternacionalizmas pasiliko kybo
ti ore, ii* kai jisai susidūrė »su 
imperialistinių Europos valdžių 
diplomatija, tai laimėjo impe
rializmas, ir galų gale pats tarp
tautiško demokratizmo apašta
las pasirašė po imperialistiška 
Versalės taikos sutartim!

Kodėl taip įvyko? Todėl, kad 
VVilsoųo idėja nebuvo paremta 
reale jėga. wRealė jėga, kuria 
šioje gadynėje gali pasiremti 
tarptautinis demokratizmas, yra 
tarptautinis darbininkų judėji
mas. Prieš tarptautinį darbinin
kų judėjimą šiandie stovi tarp
tautiniai imperialistų susivieni
jimai, ir kas nenori eiti su pir
muoju, tas patenka į nelaisvę 
antriemsiems.

R. Arimantas, smerkdamas, 
demokratišką darbininkų inter
nacionalą, tarnauja, pats to ne
numanydamas, tarptautiškam 
imperializmui. VVilsono tragedi
ja jam turėtų būt pamoka, kad 
idėja be jėgos yra aršiaus, ne
gu tuščias “burbulas”.

Komunizmas ir socializmas

Griežtai smerkė musų gerb. 
oponentas taip pat ir visokią 
mintį apie visuomeninę nuosa
vybę, kurioje jisai matė “žalin
gą civilizadįjai, kultūrai ir žmo
nijos laimei” komunizmą. Da
bar, atsakydamas į “N.” pasta
bas, jisai jau pasidarė truputį 
“miolaširdingesnis”. Jisai jau 
prileidžia, kad “utalitariškos įs
taigos” (t. y. visumos naudai 
tarnaujančios įstaigos — kaip, 
vandentekiai, kanalizacija, ga- 
zas, elektriką, gatvekariai) ga
li būt paversti visuomenės nuo
savybėmis; kur piliečiai tam 
pritaria, tenai galį būt taip pa
daryta.

Labai gerai. R. Arimantui 
galima pastebėt, kad nė vieno 
savo sumanymo socialistai ne
ketina vykinti gyvenime be pi
liečių pritarimo, nes demokraty- 
bės principą jie laiko taip pat 
svarbiu daiktu, kaip ir socia
lizmų. Bet yra visai nonuosa- 
ku R. Arimanto pusėje daryt 
griežtą skirtumą tarpe niunici- 
palės (miesto) nuosąvybės ir 
valstybinės nuosavybės. Jeigu 
miestas gali paimti į savo ran
kas gatvekarius, kurio tarnau
ja miesto gyventojams, tai ko
dėl negali visa valstybė paimti

į savo rankas, sakysime, gele
žinkelius, kurie tarnauja viso 
krašto gyventojams?

Vieškeliai ir vandens keliai 
Amerikoje yra « suvisuomeninti 
— kodėl gi negalėtų būt taip 
pat padaryta su kitomis plačia
jai visuomenei tarnaujančiomis 
susisiekimo priemonėmis? Ir 
kodėl negali būt traktuojama, 
kaip “utilitariška įstaiga”, taip 
pat ir elektrikos jėgos gamini
mas, anglių pramonė arba alie
jaus (naftos) gamyba? R. Ari
manto argumentas, kad Wil- 
sono administracijos bandymas 
su .geležinkeliais davęs nuosto
lių tautai, nėra įtikinantis. Ki
tose šalyse (pav. Vokietijoje) 
valstybinis geležinkelių biznio 
vedimas buvo išbandytas per 
dešimtmečius ir pasirodė visai 
praktiškas. Pagaliau, ir Ameri
koje karo metu valdžia sugebė
jo geriau tvarkyti geležinkelius, 
negu privatinės kompanijos.

Kai dėl industrinės demokra
tijos, kuri turi eiti ranka už 
rankos su visuomenine ntfosa- 
vybe, idant susidarytų socialis
tinė sistema, tai musų oponen
tas supranta ją visai atbulai. 
Jisai įsivaizduoja, kad industri
nė demokratija reiškianti, joge i 
įmonių vedimas (management) 
turįs būt proletarų, o ne spe
cialistų rankose, ir, kaipo pa* 
vyzdį, jisai nurojdo į Rusijos 
“socialistus”. Bėda yra su R. 
Arimantu, kaip ir su daugeliu 
kitų socializmo kritikų, kad jie 
aklai tilęi, jogei Rusijos bolše
vikai esą socialistai. Rusijos 
industrija, kaip yra visiems ži
noma, yra tvarkoma tokiais pat 
diktatūros (ir dagi, “geležinės”! 
anot Lenino) pagrindais, kaip ir 
valstybė. Demokratiniam “ma- 
nagement’e” specialistai ne tik 
nėra pašalinami, bet vaidina 
dar svarbesnę rolę, negu tenai, 
kur viešpatauja niekeno nevar
žoma kapitalistiškų bosų valia.

Musų oponentas absoliučiai 
prasilenkia su tiesa, kuomet ji
sai sako, kad socialistai “sulig 
‘Naujienų’ ” .siekią panaikinti 
privatinę nuosavybę “kol kas 
dalinai”. Nieko panašaus “Nau
jienose” nebuvo pasakyta, ir 
jeigu musų kritikas tokį daly
tą išskaitė iŠ to, kas buvo 
“Naujienose” rašyta, tai aišku, 
tad jisai tame klausime dar vi
siškai nesiorientuoja. ,

Socialistai nori suvisuome
ninti tiktai tam tikrus daiktus 
ne “kol įtas”, bet iš viso. As
meninio vartojimo daiktus* imti 
visuomenės nuosavybėn socia
listai visai nerekomenduoja; 
jie „nori suvisuomenint ne var- 
toTfrną, bet gamybą. Tuo jie 
principialiai skiriasi nuo seno
vės komunistų (pav. žydų Ibse
nų sektos, ^pirmųjų krikščionių 
ir t. t.), ir taip pat nuo dabar
tinių Rusijos komunistų.

Nuo Rusijos komunistų jie 
(socialistai) skiriasi da ir kitu 
principu: tuo, būtent, kad so
cialistai yra įsitikinę, jogei so
cializmo tvarka gali būti įvy
kinta tiktai tenai ir tuomet, kuru 
ir kuomet yra pribrendusios 
ekonominės sąlygos (pramonės 
išsivystymas, kapitalo koncent
racija, skaitlinga pramoninio 
proletariato klasė ir t. t.), o 
bolševikai šitų sąlygų reikalin
gumo nepripažįsta. Bolševikai 
mano, kad energinga mažuma, 
pasigrobusi į savo rankas val
džią, gali prievartos keliu su
tverti tokią tvarką/ kokią ji no
ri. Iš šitokio bolševikų nusista
tymo išplaukia jų politiška dik
tatūros teorija, kuria taip pik
tinasi kiekvienas nuoširdus de
mokratas.

Bolševikų nepasisekimas tad 
yra ne socializmo nepasiseki
mas, bet jų utopijos — to jų kū
dikiško įsivaizdavimo, kad val
džia durtuvu ir šautuvu gali 
pakeisti ekonominio plėtojimosi 
įstatymus. Kaip tik bolševikai, 
vienuolika metų atgal, pasigro
bę valdžią čme ekonomiškai 1 
atsilikusioje, tamsioje Rusijoje 
vykinti “socializaciją”, tai visi 
apsišvietę socialistai tuomet pa
reiškė, kad iš to ‘■‘eksperimento” ;

Rusijoje tatai patvirtino. Jeigu 
t‘S.” bendradarbis butų pastu
dijavęs tą Markso “Komunistų 
Manifestą”, kurį jisai mėgino 
paveijsti “burbulu”, tai jisai ži
notų, jau Marksas buvo at
metęs tas'1 nesąmones, kurias 
šiandie daro Maskvos diktato
riai, nes “K. M.” nustatė, vie
na, kad ne viskas turi būt su
visuomeninta, o tiktai gamybos 
ir susisiekimo priemonės; ant- 
Va, kad persikeitimas vienos 
visifomeninės tvarkos į kitą ga
li įvykti tiktai tuomet, kai ga
mybos ir susisiekimo jėgos yra 
pasiekusios “tam tikro išsivys
tymo laipsnio”; trečia, kad dar
bininkų • kovoje dėl socializmo 
pirmas žiriksnis turi būt “iško
vojimas demokratijos”.

Visais šitais pamatiniais 
punktais, bolševizmas yra griež
tai priešingas Markso komuniz
mui, taip pat kaip ir šių dienų 
socializmui. Todėl R. Ariman
tas elgiasi labai nerimtai, vers
damas bolševizmą su socializmu 
į vieną krūvą. Užuot* padėjęs 
skaitytojams apsišviesti, jisai 
juos klaidina.

Apie sandariečių
“tautišką demokratizmą 
kalbėsime kitą kartą.

rašytojo
pa-

Skaitytojų Balsai
Henry Ford ir komu

nistai.

Komunistų malimalienės 
“Viln” nr. 2, sausio 3 d. tūlas 
St. Butkus rašo eilėmis apie 
darbininkų išnaudojimą. Henry 
Ford dirbtuvėse.

Reikia pripažinti, kad visur 
šiandie yra darbininkų išnaudo
jimas, kur ne dirbtum. Yra iš
naudojimas ir H. Fordo dirbtu
vėse, bet ne tokis, kaip komu
nistai bando rašyti. Aš dabar 
dilbų Henry Fordo dirbtuvėje, 
taipjau esu dirbęs jo dirbtuvė
se Detroite, todėl gerai pažystu 
tą išnaudojimą ir matau reika
lo atsakyti į komunistų melus.

Komunistai yra pratę viso
kias nesąmones rašyti ir butų 
tikras stebuklas, jei kada nors 
tiesą parašytų. Nesąmones tauš
kia ir savo “e‘ilėse” St. Bart
kus. Jis pav. sako, kad Fordo 
dirbtuvėse darbininkai 
už mažiausią algą”, 
dėlė nesąmone.

Fordo- dirbtuvėse 
paprasto darbininko
62'/2c į valandą, o už dviejų 
mėnesių 75c. Paskui po kiek 
laiko vėl yra keliama alga dar
bininkui. Man yra žinoma ne
mažai senelių Chica&os dirbtu
vėse, kurie už šlavimą, ar langų 
plovimą gauna 85c į vai., o De
troite yra paprastų darbininkų, 
kurie gauna virš $1 į valandą. 
Tegul nors vienas komisaras 
nurodys man nors vieną dirb
tuvę Chicagoje, ‘kuri mokėtų 
paprastam darbiininkui iš pir
mos dienos 62‘ZjC valandai.

Visose Fordo dirbtuvėse yra 
8 vai. darbo diena ir 5 darbo 
dienos į savaitę. Taigi dirbama 
40 valandų į savaitę ir daugiau 
nevalia dirbti. Tai yra paties 
Fordo nustatytas darbo laikas 
ir jo griežtai laikomąsi.

Kaslink disciplinos, tai
Fordą yra aštri disciplina. Bet 
kur jos nėra? Disciplina 
kiekvienoje dirbtuvėje, kievie- 
noje įstaigoje. Juk ir pačių ko
misarų “Vilnies” įstaigoje yra 
aštri disciplina ir gal bjauresnis, 
tegu kitose dirbtuvėse, darbi

ninkų išnaudojimas. Juk dar ne
same užmiršę, kaip “Vilnies” 
bosai kiek laiko atgal išėdė iš 
dabo Jesulevičių, už tai kam jis 
nepasidavė “Vilnies” boselių iš- 
laudojimui ir nesutiko didelės 

savo algos dalies atiduoti komi
sarams, kurie sakydavo savo 
raudonus pamokslus spaustuves 
darbininkams, kad tik jie dirbtų 
už daug mažesnę algą, negu yra 
unijos nustatyta. Tie, kurie tani 
mulkinimui nesutiko pasiduoti ir 
atiduoti savo algą komisarams, 
ie liko išėsti iš darbo. “Vil- 

išnaudojimas darbininkų

dirba 
Tai yra di-

mažiausia 
alga yra

pas

nieko gero neišeis; vienuolika tie 
metų bolševikų šeimininkavimo nios

yra

» 
yra bjauresnis už kapitalistinį 
išnaudojimą, nes jis yra atlieka
mas po priedanga neva “idė
jos”.

Fordas <>vra pirmas žmogus 
šioje < italizmo ir išnaudoji
mo šaly kuris savo neorgani- 
zuotiem's darbininkams suteikė 
penkių dienų darbo savaitę. Da
bar Fordas turi didelių užsaky
mų ir dirba ant dviejų permai
nų, o nekurie skyriai dirba net 
ant trijų permainų, bet jo dirb
tuvėse nėra grąžinama v dienų 
darbo savaitė, ar 10 valandų 
darbo diena. Vieton to, jis 
ima daugiau dirbininkų iš be- 
daribų tarpo ir duoda jiems 
progos užsidirbti pragyvenimą, 
įvesdamas antrą, ar trečią per
mainą (šiftą).

Taigi “Vilnies” ar “Laisvės” 
tauškimai apie Fordą yra nesą
monės. Tie komisarai turbut 
tikisi savo melais geriau įtikti 
Maskvai ir gauti iš jos riebes
nį sanvičį/ Kaslink skaitytojų, 
tai komisarai apie juos nepaiso, 
nes jie mano, kad jų skaitytojų 
špokaunės yra visai tuščios ir jų 
melų vistiek nesupras.

Aš pripažystu, kad Fordo 
dirbtuvėse yra didelis darbinih- 
kų išnaudojimas, bet jis yra vi
sai skirtingas nuo to, kaip jį 
pristato “Vilnies” maklioriai.

—Pasaulio Vergas.

Girdėjom Babravičių 
dainuojant

Sekmadieny, sausio 20 d., 
apie 1 vai. po piet, girdėjome 
J. Babravičių dainuojant, rodos, 
iš Drake Hotel, Chicago. Gir
dėjome “Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka” ir “Avė Maria”. 
Pirmos dainos vardo gi nenugir- 
dom. Smagu mums buvo klau
sytis p. Babravičiaus ir siun
čiame jam pilnas rezgines mu
sų nuoširdaus ačiū.

F. Mikolainis.
Thorp, Wis.

ĮVAIRENYBĖS
Kanados rekordas.

Kanados pranešama, kad 
naujas vištų dėslumo rekordas 
tapo pasiektas Kanadoje. Ka
nados ūkininkai buvo suruošę 
vištų dėslumo varžytinės ir esą 
viena vietos baltoji Leghorn 
veislės višta padėjusi per me
tus net 348 kiaušinius! Per 
200 dienų ji nuolat dėjo po vie
ną kiaušinį.

Pirmesnis rekordas šioj sri
ty buvo 
1924 m. 
padėjusi 

Jeigu
ka tikrenybę, tai iš tikrųjų tai 
yra rekordas.

Kada gi ' Lietuvoje pradėsi
me ruošti vištų dėslumo, pieno 
švarumo ir panašias varžyti
nes, kurios dabar taip platina
si kitose žemės ūkio šalyse?

pasiektas Australijoje, 
viena Australijos višta 
347 kiaušinius.

šis pranešimas atatin-

Lietuvis pardavė savo dukrelę. *
Brazilijoj vienas lietuvis Juo

zas Sakalauskas, turintis žmo
ną ir dvi mergaites, bedirbda
mas Light B-vės darbuose prie 
Santo Amaro sufeirgo ir atsi
dūrė sunkioje padėtyje. Jo šei
ma panorėjo grįžti Lietuvon. 
Tam tikslui atsiekti tėvai Sa
kalauskai pardavė savo feito- 
riui negrui 8 mėn. mergaitę. 
Ųž tai jiems negras prižadėjo 
išpirkti į Lietuvą laivakortę ir 
dar primokėti. Bet gavęs mer
gaitę, atsisakė tokią sumą iš
mokėti ir tik retkarčiais duo
da po keliolika milereisų ir mer
gaitės grąžinti nemano.

1Q milijardų ieškinys.
Paryžiuj eina įdomi byla 

prieš valstybės iždą dėl paliki
mo. Jeigu iždas tą bylą pra
loš, tai Prancūzuos skolos, ir 
taip didelės, turės dar žymiai 
padidėti.

Bylos pradžia šitokia. Prieš 

keturis šimtus metų Venecijo- 
j e (dabar Italijos miestas, o 
seniau nepriklausoma valstybė) 
gyveno labai turtingas grai
kas, kurio turtai buvo išmėty
ti po įvairias valstybes ir juos 
skaičiavo šimtais milijonų. Tur-

jiems pavel-

pripažins jų 
turtų išduoti, 
kad tas kai-

tuolis neturėjo nei vaikų, nei 
giminių, ir mirdamas turtą i /> 
rašė savo tarnui prancūzui 
Tierri. Šis irgi buvo lx vaikis 
ir užrašė turtą savo brolio vai
kams Prancūzijoj. Po jo mir
ties negalima buvo surasti įpė
dinių ir turtas paverstas pini
gais, buvo padėtas įvairiuosna 
bankuosna. Jis ten išgulėjo 
apie 200 metų ir užaugo į mil
žiniškas sumas. Apie siuitas 
dvidešimt penki metai atgal 
Veneciją buvo užėmęs prancū
zų imperatorius Napoleonas. 
Jis šitą milžinišką turtą išėmė 
iš Venecijos bankų ir pargabe
no Paryžiun, kaipo prancūzų 
iždo nuosavybę.

Prancūzų ižde turtas išgulė
jęs 125 metus, dar labiau už
augo. Dabar pagaliau susira
do įpėdiniai. Viso šita pavar
de susirado net 7000 žmonių. 
Bet manoma, kad dauguma jų 
neturi nieko bendro su miru
sio Venecijoj tarnUlb'lųrtuolio 
gimine. Tačiau kai ^urie savo 
teises įrodė ir teismo keliu pa
reikalavo išduoti 
dėjimą.

Jeigu teismas 
teises ir priteis 
tai žinovai sako,
nuosiąs* iždui daug miliardų 
frankų, žymiai daugiau, negu 
metinės iždo pajamos, kurios 
sudaro apie 30 milijardų (tris
dešimt tūkstančių milijonų) 
frankų, arba apie vieną mili
jardą dolerių.

Kiek gyveno žmonių ant žemės.
Kai kurie mokslininkai, pra

dėjo studijuoti klausimą, kiek 
palaidota žmonių žemėje nuo 
jos atsiradimo.

Vienas Europos mokslinin
kas išskaitliavo, kad iki šiol pa
laidota 46Vi> kvadrilionų žmo
nių. Tai bus skaitlinė iš 17 
ženklų -46,500,000,000,000,000.

Jeigu šiam apskaitliavimui 
tikėti, tai ant kiekvienos že
mės paviršiaus ketvirtainės pė
dos turėtų būti palaidota pen
ki žmonės, žinoma, jeigu jie 
bjitų buvę laidojami lygiai po 
visą žemes paviršių.

Moterų valstybė.
Vienoj didžiojo vandenyno 

saloj gyvena 146 žmonės. Jų 
tarpe 136 moterys ir 10 vyrų.

Vyrus šioje saloje moterys 
laiko dievaičiais. Jiems nieko 
nereikia dirbti, viskuo aprūpi
na moterys.

Didžiojo karo metu vienas 
Irlandietis pakliuvęs į šią ša
lį, buvo tų moterų areštuotas 
ir vėliau dėl savo juodos gra
žios barzdos buvo išrinktas sa
los “karaliumi”. Didžiausia mo
terims bausmė yra ta, kad už
draudžia ištisus metus matyti 
vyrą.

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

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią 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 dt 85011

— -—G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

$1.50
$1.00

10c

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

Town of Lake
Ateinantį ktevirhidienį, sau

sio 31 dienų, Krenčiaus svetai
nėj trys vietinės lietuvių spuL 
kos rengia masinį susirinkimų 
su gražiu programų.

Kalbės auditorius Varkala, 
adv. Jonas Kučinskas u* p. J. 
S. Rybicki, Illinois valstijos sta
tybos ir paskolų bendrovių pre- 
ziidentas. Dainuos šv. Cecilijos 
choras ir smuikuos solo p-nia 
Klopman. Mitingą šaukia sptil- 
kos Lietuva Loan and Savings 
Ass’n, Loud Name Litliuanian 
Building and Loan Ass’n ir Vy
tauto Building and Loan Ass’n.

Rep.

So. Englewood
Nom nesenai gyvenu šioje a- 

pielinkėje, bet man jau teko 
susipažinti su vietos lietuviais.

Englewoode gyvena neamžai 
lietuvių ir yra tokių, kurie 
daug metų čia gyvena. Lietu-i 
viai gyvena santaikoj. Yra ke
letas organizacijų ir Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoj jauni
mo dailės choras.

tik vienas doleris.
Man rodosi, kad iš draugija 

pirmą kartą duoda tokią progą 
laike 17 metų savo gyvavimo. 
Draugija yra viena turtingiau
sių moterų draugijų Bridgepor- 
te.—Petronėlė. '

Roseland
Vestuvės

dau-Pažinojau J. Griškėną 
gelį metų. Jis priklausė prie ko
munistų 47 kp., A. L. D. L. D. 
79 kp. ir A. L. P. M. sąjungai. 
Suminėtose organizacijose dir
bo ilgą laiką. Sakydavo, nieko 
bendra neturįs su bažnyčia. 
Dirbąs tik komunistinėse orga
nizacijose, joms esąs pasiryžęs 
galvą guldyti.

Vieną kartą pažįstamas drau
gas kreipėsi su reikalu prie jo, 
kad jis apsiimtų rolę lošti L. 
S. M. Rateliui. J. Griškėnas at
sakęs, kad nepavelija jam “cen
tras”.

Pirm kelių savaičių pasigirs
ta gandas, kad J. Griškėnas ve
da p-lę J. Kavaliūnaitę. Šliubą 
ims So. Chicagos bažnyčioje 
sausio 20 d. 4 vai. po pietų.

Nuvažiuoju paskirtu laiku. 
Pribuvo keturios mašinos vesel- 
ninkų. Penkios poros pajaunių, 
o šešta — jaunieji. Jiems su
ėjus į bažnyčią, pajauniai su

IŠPILDOME 
Income Tax Blankaspriklauso daug vaikučių. Tėvai 

galus pasidžiaugti vaikučiais, 
kurie yra lavinami muzikos, 
dainuoti ir doros*.

Sausio 19 diena buvo sureng- L _ , , v _ 
tas šeiminiškas vakaras Petro- tf*m darbu* Pašallnts pagelbos. 
ko svetainėje. Publikos dalyva-i Kas privalo pildyti blankas? 
vo daug. Išrodė, kad visi jau
tėm patenkinti. Dalyviai links
minosi iki vėlyvam vakarui.

Geistina, kad daugiau tokių ( 
vakarėlių surengtų.

A. Balchunas į

Naujienų viešo patarnavimo 
skyrius išpildo įeigos taksų 
blankas kiekvienam, kas nori

“Birutės” orkestras
“Birutės” orkestras jau susi

kūrė. Prisirašė 20 suviršum mu
zikantų. Visi jie yra geix>kai 
pasilavinę muzikoj. Įstojo kele-

Kiekvienas nevedęs asmuo, 
turįs metinių pajamų $1500.00 
ar daugiau; ir kiekvienas ve
dęs asmuo, turįs metinių paja
mų $3500.00 ar daugiau. Blan- 
kos turi būt išpildytos ir taksai 
sumokėti iki 15 d. kovo šių me
tų.

Naujienų raštinė atdara kas
dien nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10-tos ryto iki 
2 p. p.

dalyvauja kituose orkestruose 
Tad nėra mažiausios abejonės, i 
kad trumpoj ateityj “Birutė” 
turės gerą savo orkestrą, kuris i 
pamargins jos vakarus.

Už orkestros suorganizavimą 
didžiausias kreditas tenka p. K. 
Meoyigįvičiiii. Tik ačiū jo pa- 
jkrart>avih}ui galima buvo tų 
sumanymą įvykdyti. P-as Ste
ponavičius dabar mokina ne tik

Sekama orkestro repeticijr 
įvyks sekmadienį, sausio 27 d„ 
Gage Park svetainėj (55th St. 
ir We»tern Avė.). Pradžia 2 
vai. po pietų, lai bus paskuti
ne proga įstoti į orkestrą. Po 
to priėmimas užsidarys. Tad 
visi jaunieji muzikantai, kurie 
gali ir nori dalyvauti orkestre, 
susižinokite su p. Steponavi
čium- Pamatykite jį sausio 27 
d. ar ankščiau. Paskui bus per- 
vėlu. —K.

Bridgeportas
šventos Petronėlės draugija 

turėjo susirinkimų pirmą sek
madienį šio mėnesio. Kaip vi
suomet, susirinkimas buvo labai 
skaitlingas.

Išklausyti raportai. Tolinus 
buvo daug gražių įnešimų dėl 
draugijos darbuotės šiais me
tais. '

šv. Petronėlės draugija vi
suomet labai gražiai ir sutikime 
dirba, šių metų darbą draugi
ja mano pradėtį pasilinksmini
mu. Rengiama šokis, kuris į- 
vyks sausio 27 dieną Lietuvių 
Auditorijoje.

Taipjau tą dieną bus proga 
musų jaunoms moterims ir mer
ginoms prisirašyti prie draugi
jos. Amžiuje nuo 16 iki 20 
metų naujos narės bus priima
mos į draugiją be įstojimo mo
kestis, o amžiuje nuo 20 iki 
30 metų įstojimo mokesties bus

jaunoju nuėjo į zakristiją, su- 
rašams, o jaunoji pasiliko už 
grotų klūpoti. Vaikutis užžiebė 
dvi -elektros lempas ir 14 žva
kių. Suskambino. Išeina kuni
gas iš zakristijos. Užgrojo var
gonus. Kunigas sugiedojo loti- 
niškai. Atsiliepė prie vargonų 
moteris.

Kunigas atsigrįžo nuo alto
riaus, jaunieji 
kunigas riša 
kalba. Jaunoji 
sis žiuri į ją.
moriijoms, eina per bažnyčią.

Išėję iš bažnyčios, susėjo į 
autus ir išvažiavo į Kensingto- 
ną. Pribuvo į Stančiko svetai
nę. čia buvo daugiau svečių. 
Juos linksmino muzikantas su 
armonika. Svečius vaišino va
kariene. Po vakarienės, padis- 
kusavę, svečiai skirstėsi namo.

Dalyvis.

PRANEŠIMAI
Repeticija veikalo “Audra Giedro

je” rengiama Dramatiško Ratelio nau
dai, velionio J. Sankuno, jvyks penk- 

, sausio 25 d. Prašau visų bu- 
— B. Vaitiekūnus.

tadieny 
ti.

S. L. A. 6 Apskričio suvažiavimas 
įvyks šį septin tądien j, sausio 27 d., 
Liuosybės salėje, 1822 VVabansia 
Avė. Pradžia lygiai 1 vai. po pietų. 
Gerbiami delegatai-tės perdaug nesi- 
vėluokite, nes tai yra metinis apskri
čio suvažiavimas, kuriame turėsime 
išrišti daug reikalu. Taipgi suva
žiavime dalyvaus Centro generalis 
org. A. Žukas.

— K. J. Semaška, apskr. «ekr.

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8488
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

suėjo į krūvų, 
rankas ir tykiai 
verkia, o jauna- 
Užsibaigus cere-

PRANEŠIMAS 
ROSELANDIEčIAMS IR 

APIELINKfiJ
FELSEN TRADING CO., 
11902 So. Michigan Avė.,

MEAT MARKET IR GROSERNfi
Atgal pastatė lietuvį managerį, 

kuris lietuviams maloniai patarnaus. 
Šita kompanija yra labai dideli ir 
viską gali parduoti daug pigiau ne- 
ku kitur.

Meldžiu atsilankyti ir persitikrinti.
Su

St. Charles, 111. — D. L. K. Vy
tauto draugystė laikys savo metinj 
susirinkimą, sekmadieny, sausio 27 d., 
1929 m., 1 vai. po pietų, svetainėj, 
po airišių bažnyčių. 'Keiksitės ant 
laiko pribūti. , Nut. rašt. F. Biliūnas.

patarnavimu
E. SITAVIČIUS, 

Managerius.

Metinj Balių rengia Jaunų Lietuvių 
Amerikoje Tautiškas Kliubas šešta
dieny, sausio 26, Auditorium svet., 
3133 So. Halsted St. Gerbiama pu- 
b^ka ir kliubo nariai visi be skir
tumo atsilankyki!. Norintieji Įsto
ti j kliubą bus priimami veltui.

— Komitetas.

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

Tai. Kenwcod 5107
Valandos:

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

apart iventadlenio Ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai___

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th StM netoli Morgan SI 

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

Tel. CanaI 3110 
Jeigu neatsišauks, tai lauk 

South Shore 2238 ar Randolnb 6808

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Kun. M. X. Mockus ateinanti sek
madienį, sausio 27 d., nuo 9:30 ryto, 
Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted 
St., kalbės temoj: “Jėzaus Stebuk
lingi Gydymai Ligonių”. šioj pra
kalboj paaiškės: kokiu budu Jėzus 
gydė ligonius. Rengia Uet. Laisva
manių kuopa. Kviečia visus

Komitetas.

Lietuvės Akušeres
Phone Victory 4952 

MRS. A. JARUSZ-KAUSHTLLAS 
Physical Theraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 po 
8 vai. vakare.

Res. 6109 South 
Albany Avė.

Hemlock 9252

A. MONTVID, M. D.
1570 Milwank«« Avtnne. Room 209
Kampai Nortb Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 Iki 3 po pietų, 6 iki I vak. 
Tel. Brunsvrick 4988

Namu telefonas Brunewick 0597 
Ultravioletinė Avies* ir diathermia

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
pietų iki

Lietuviai muzikantai visi malonėki
te pribūti su instrumentais į p. Wood- 
mano svet., 33rd ir Ūme St., pėt- 
nyčioj, sausio 25 d., 1929, pradžia 
7:45 v. v. Kviečia laeuiva Band.

Rašt. E. Grušas.

FRANCI SKUS’ BETAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 23 dieną, 10:30 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 45 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Vai
nutas miestely, Tauragės ap
skričio. Amerikoj išgyveno 
apie 24 metus.

Kūnas pašarvotas randasi 
Butkaus koplyčioj, 710 W. 18th 
Street.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
sausio 26 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš koplyčios į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Pranciškaus Boto 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Geriausią draugas 
Boleslovas Pužauskas.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus, Tel. CanaI 3161.

Laidotuvėmis rūpinasi Boles
lovas Pužauskas.

Joniškiečių L. K. Kliubo metinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, sau
sio 27 d., 1 vai. po pietų, p. J. Gri
gaičio svetainėje, 1456 So, Western 
Avė. Visi Joniškiečiai kliubo na
riai malonėkite atsilankyti, nes daug 
turim svarbių reikalų aptarti taip* 
pąt prašome nesivėluoti atvykti ant 
paskirto laiko. J. K. Valdyba.

Teatrališko Kliubo šokis jvyks sau
sio 26 d., visiems gerai žinomoje 
vietoje, Ežerskio svet., 46 ir Pauli
na gatvės. Pradžia 8 vai. vak. Mu
zika K. of Y. Council 13.

Universal Restaurant
’ Musų varškiečiai, 

dešros ir kopūstai 
primena mamytės

valgius y j ** £ -J
A. A. NORKUS,

750 West J/

JUOZAPAS MINIAUSKAS
Mirė sausio 24 d., 1929 m., 
vai. ryte, 42 metų amžiaus. 

Kilo iš Mažeikių apskr., Viekš
nių parapijos, Ramoniškės kai
mo. Amerikoje išgyveno 25 me
tus.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Urbanavičienę, švogerį 
Vincentą, 2 brolių — Kazimie
rą ir Simoną ir^brolienę, o Lie
tuvoj 2 brolių — Joną ir Anta
ną, seserį Elzbietą ir gimines.

Velionis buvo narys Dievo 
Apveizdos dr-joą.

Kūnas pašarvotas graboriaus 
Skudo koplyčioj, 718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
sausio 29 d., iš koplyčios 8 vai. 
bus atlydėtas į Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velioni sielą, 
bus lydėtas 
kapines.

uoširdžiai 
gimines,'draugus-ges ir pažys- 
tumus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Sesuo. Švogeris, Broliai, 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Skudas, Tel. Roosevelt 
7532.

Laidotuvėms rupinei K. Mi- 
niauskas, 722 W. 22 St., Chi
cago, III,

6

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, electric 
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari* 
mai dovanai.

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Ras. 8201 Sosth Wallacs Street

VIRŠUJ ASHLAND STATE 
BANKO

1800 S. Ashland Avė

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 
valandai po pietų.

Telefonas CanaI 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashland Avė., 2 luboe 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Ras. 6660 South Arteslan Avenus 
Phone Prospect 6659 

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

gydytojas ir chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Chicago, IH.

4729

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

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

nuo 
vak.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
' CHICAGO, ILL.

Advokatai

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

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

V Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St 

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas CanaI 2552 

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžilinąs Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 Weat Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Arenus 

Telefonas Boulevard 7820 
Res., 6641 South Albany Avenae 

Tel. Prospect 1930 
Valandos 2-4. 6-8 Nedalioj 10-12

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

M u s ų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, ^ad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St

Tel. Victory 0562
vai. vak. apart Panedėlio ii 

Pėtnyčios

JONAS ŽEMANČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 23 dieną, 12 valanda die
ną, 1929 m., sulaukės 38 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kviečiamos parapijos, Ubartų 
kaimo, Tauragės apskr. I Ame
riką atvažiavo 1911 metais. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Marcijoną po tėvais Rag- 
vilaitę, 4 dukteris —< Juzefą, 
Oną, Stanislava ir Prancišką ir 
tėvą Juozapą Žemančių, tris se
seris — Elzbietą šiaudvitienę, 
Marcijoną Bukauskienę, Uršule 
Stošelienę, tris švogerius — 
Juozą Bukauskį, Stanislovą 
Stošelį, Stanislovą Šiaudviti ir 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 1711 S. Union Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
sausio 28 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos ptųnaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Žemančiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyfaliti laidotuvėse ir suteikti 
jam baskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Seserys, 
Švogeriai ir-Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus ir Ko., Telefonas 
CanaI 3161.

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

3265 So. Halsted St.

Po pamaldų 
j šv. Kazimiero •

kviečiame visus

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 
t veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tol. Victory 1115

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

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

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

D
S.». LACHA VICZ

Lietuvis Graborius ir 
Balaamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, Iii.

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

Penkių Metų Sukaktuvės

JULIJONAS ANDRUŠUNAS
Kuris persiskyrė su muinia sausio 28 d., 1924 metais, 12:15 valandą 

. ryte po sunkios ilgos ligos, plaučių uždegimu ir po sunkios opera
cijos Šv. Antano ligonbutyje. Paliko dideliame nuliudime moterį 
Kastanciją po tėvais Galnaitė ir sūnų Aleksandrą 1% m. amžiaus. 
Lietuvoje du broliu ir vieną seserį ir švogerį. Velionis paėjo iš 
Šiaulių ap., Linkuvos vai., Turčėnų kaimo. Išgyveno Amerikoj 18 
m. O! Dieve duok jam lengvai šios šalies šaltoj žemelėj ilsėtis. 
Ak ta beširdė mirtis išplėšė iš musų tarpo mylimąjį musų globėją, 
suardė musų gyvenimą. Nors praėjo 5 m., bet mes užmiršti ne
galime. Ilsėkis brangus vyre — tėvelį laukdamas musų.

Egzekvijos, šv. Mišios už velionio sielą jvyks panedėly, snukio 
28 d., 1929 m., Dievo Apveizdos bažnyčioj, ant 18 ir Union gatvių, 
8:15 vai. ryte. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus šiose liūdnose pamaldose dalyvauti.

Liekame nuliūdę,
MtyrERIS KA8TANC1JA IR HUNUS ALEKSANDRAS.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS : 
668 W. 18th Street

Tel. CanaI 617.4 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains 

with

All dru4|l»t»—35c and 65c iara aud tūbas.
• Cbjldrec’tt M u s t orui c (mildcr toriu) 35c. ' 

Better than a Mušt ar d Plaster

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, pusi 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, porleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

> Tel. Calmnot 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir- 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. S. BIEŽIS
Phone CanaI 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.#—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevvood'avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

7 DF2NTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

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

1579 5įįlwaukee Avė. 
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sakmadioniai* pagal ausitarimą.

įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

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

arti ęist Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—3 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

DR. M. .J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas CanaI 1912 1 

Residtnce Tel. Fąlrfax 6352

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue«

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vilk. Nedėl. nuo 10 iki 12

Res. Telephone Plazu 3200

Phone Armitage 2822
T)R. W. F. KALISZ

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

Spredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

n 
Tel.

7—9

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Rooin 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Weat Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. VVAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

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

Room 852 Otis Bldg.
10 South La Šalie Street 

Tel. Randolph 8322 
Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St 

Hemlock 4080

V.W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

127

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dcarborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą
Gyvenimo vieta

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

DETRO1T, MICH.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise 
2333 Bariam Tower

Kampas Ratas and Cadillac Snuare
Valandos nuo 8:30 iki b vai. vakare, 

Panedėliais ir Pčtnyčioniii 
iki 7:30 vai. vakarą .j,
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Tarp Chicagos
dėl to ir stato Lietuvai be laiko priseina tik jo pareiškimo ėsme 
kapinių paminklą. pasitenkinti. P-nas l\selis sa-

šiemet Lukšio pa veikslai įdo- ko: Kalbamas žemės plotas bu- 
Nors ir neaiškus, bet vo 1891 metais ir pirm to lai- 

įvamatyti. —Gvaizdikas, ko savastis Grant I-and Asso-
mesni.
Verti

k
CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

Lietuvis kaltinamas 
galvažudyste

North Side
Nortbsidės lietuviai, nepasi

tenkinę miesto mokyklomis, su- 
Teisėjo ’lhomas l'aylor kam- organizavo savotišką vakarinę 

bary trys jauni vaikinai po 17 j mokyklą. Kalbamo] mokykloj, 
•lų vardai ir pirmadienių vakarais susirinkę, 

lietuvės mokinasi 
šios šalies pilietybės ir istorijos. 
Mokykla randasi adresu 1614 
\Vabansia Avė .Mokytojas yra 
Juozas Jankus.

Ateinančio sekmadienio va
karą Northsidės politikos kliu- 
bas žada surengti lietuvišką ha
lių ir šokį. Balina manoma su
kviesti ir apielinkės valdininkus 
ir politikierius. Balius ir šo
kiai įvyks kliulio salėje, 1614 
VVabansia Avė. Northsidietis.

metų amžiaus.
adresai: Joseph Zupqwski, 31 11 lietuviai ir 
So. Morgan St., Mike Smolins- 
ki, 5023 So. Loomis St. ir Krau
kis Giedras — 3262 S. Morgan 
St. Vaikinų rankos retežiais
surakintos.

Kuo nusikalto jie? Jie yra 
kaltinami tuo, kad užmušę poli
cininką, Juozą Macek’ą, čekų 
valgykloj, 1701 So. Nacine Avė.

Valstybės liudininku yra ket
virtasis, 16 metų Stepas Chirka, 
kuris priklausė gengei.

Teisme Giedro motina, sesuo 
ir du broliai. Iš pavardės maty
ti, kad jaunas Giedras yra lie
tuvės.

Sunku žiūrėti į jaunuolius 
pašaliniam žmogui. Tur būt dar 
sunkiau Giedro molinai, sese
lei ir broliams. '
Renkama džinrė vaikinams, 

teisti.

Bridgeportas

18 Gatvė

Šaindien Lietuvių Auditorijoj 
bus pasirodymas Jurgio Skin
derio, 105 metų lietuvių patriar- 
ko. P-nas Skinderis išpildys 
programą: papasakos apie sa
vo gyvenimo patyrimus, duos 
patarimų jaunesniems, padai
nuos, na, ir Į>ašoks. Pasirodys 
ir art. St- Pilka, 
vakare.

8 vai.
Kep.

ciacijos. Žemlapyje jisai pava
dintas “Grant L o c o m o t i v e 
Work Addition to Chicago“ ir 
užrekorduotas gegužės 29 dieną, 
1891 melais dokumentu No. 
147510. Tuo dokumentu plotas 
žemės, žinomas kaip 16-ta gat
vė, platumo 150 pėdų pavesta 
Cicero Riiesteliui. Ūselis sutin
ka parodyti, kad tokis doku
mentas tikrai buvo padarytas.

Be to žemės ploto trikstisiti 
paliko teisę sau ir tiems, ku
riems jie pavestų tą teisę, nu
kloti, palaikyti ir operuąti gelž- 
kelj tam tikro platumo ruožtu.

Toliaus, kovo mėnesio 6 die
ną 1891 metų Grant Lantl Aso
ciacijos trustisai padarę sutartį 
ir užregistravę • ją gegužės 6 
dieną 1891 metų. Sutartis buvu
si padaryta su Chicago and 
Soullnvestern Rairoad kompani
ja. Ji jgaliavusi Chicago and 
Southweslem kompaniją, ir 
kompanija sutiko, nutiesti, pa
laikyti ir operuoti gelžkelį, su- 
lyg Cicero miestelio patvarky
mais (ordinansu). Kalbamam 
ordinansc buvę pasakyta, kad 
jeigu kompanija neišpildytų 
šių ordinansu‘('patvarkymų) tai 
ji prarastų visas teises, gautas 
tuo kontraktu. Kokie tie pa
tvarkymai buvo? ,

• (Dar neviskas)

Educatlonal
Mokyklos

Financial
Finanaai-Paskolos

Furnished Rooms

Paėmė lietuvį
Cicero

MOKINKIS BARBERYSTĖ9 AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBĖK COLLEGE, 672 W. Madiaon

Business Service 
Biznio Patarnavimas 

*^^***^^^****~ -^-*^**^^*^^w*^w^***^*w^»«a>^*^w**w»»w**k

Bridgeport Painting 
and Hardwarę£įp.

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

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, .

3335 So. Halsted St.

aĮIENDON kambariai dėl vyrų su 
ąr.be vųlgio. Gerai {taisyta su mau
dynė, P. Sachauskis, 4359 S. Maple- 
vvood Avė., Tel. Virginia 0817.

Fanns For Sale
Ūkiai Pardavimui

Musical Instruments
Muzikoj Instrumentai

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2Mt nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVR
Išdrbiu aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš
vaizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.. 6819 S. Western 
Avė., Chicago, Iii. Hemlock 9149.

44 AKERTŲ arti Elgin, prie 
bulvaro, gera žemė, visi bud in
kai, sykiu su 8 kambarių mo
dernišku namu. Parsiduoda pi
giai, tik $5,000 įmokėti.

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

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

Tel. Victorv 9634

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios njšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausj 
darbų mieste. Kedzie 5111.

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co.

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

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU savo brolio Jurgio šilai
tis, nuo kurio per visus metus 
begaunu laiškų. Prašau rašyti 
draustą laišką.

MYKOLAS ŠILAITIS, 
Paštas Ariogalos, kaimas Paupstolių, 

Kėdainių anskr., Lithuania.

ne- 
ap-

PAJIEšKAU brolio Kazio čapo, 
Svėdasų parapijos, kaimo Kunigiš
kių. Kas žino, ar jis pats, meldžiu 
pranešti šiuo antrašu.

RAPOLAS ČAPAS,
4602 So. Wood St.,

Chicago, III.

DIDEIJS BARGENAS
Pardavimui Player Pianas, vertės 

$800.00, parduosiu už $400.00, kartu 
su 100 rolių, taipgi Nutro Radio 
vertės $160.00, tik už $65.00, Viktro- 
lą su rekordais vertės $160.00, 
$25.00.

210 AKERIŲ arti geižkelio 
ir lengvo kelio, visi įtaisymai 
yra — gazas, elektra ir t. t. 
Moderniškas namas, gera že
me; puikiausias bargenas.

už

PETER M. S.
4349 W. 14 St., 

Tel. Lawndale 0686

Radžos
EXPERTAI Radio aptarnautojai. 

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

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.

Northwest Town Radio 
3812% W. North Avė. 
Telephone Capitol 1361

J. H. Schafer and Co.
803 Ridge avė., Wilmette, 111. 

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir 

įtaisyta taip ir kitos fanuos.

Real Estate For Sale
Namat-Žemi Pardavimui

BARGENAS
220 W. 48th Place. Medinis na

mas, gana gerame stovyje, lotas 
25x175. Turi būti parduotas užbai
gimui tvarkyti palikimą.

BUILDERS REALTY CO.,

Vakar federaliai prohibicijai 
vykinti agentai atlankė Orlakio 
užeigą, kuri yra prie 18-tos ir 
Halsted gatvių. Po kiek laiko 
jie išvažiavo išsiveždami kar
tu ir patį užeigos savininką.

IVrnai vasarą prie tos pačios 
kryžkelės, tik kitoj gatvės pu
sėj Orlakis turėjo užeigą. Ją 
uždarė vieniems metams. Or
lakis persikėlė kitan naman. 
Dabar ir tą namą atlankė pro- 
h ibi ei ninkai. —Re p.

Byal dėl geižkelio bėgių
gatvėj

(Tęsinys)
Baltimorė and Ohio 

cago Terminai kompanijos 
ndo prieš Cicero miestelį 
mui duota tokis paaiškin 
e ėie:

Del Chi- 
sku- 
teisr

Kryžius Lietuvai

ra gelžkeljio korporacija, buvo 
ir tebėra .avininkė teisių gelž- 
kelini ruŲžte prie 16-tos gatvės-

Pripažįsta, kad dvi svarbio
sios geižkelio linijos buvo nu
klotos, ir naudojamos praeityje. 
Taipjau pripažįsta, kad vėliau 
viena linija buvo mažai naudo
jama.

Miestelio valdininkai pripažį
sta, kad paskutiniųjų dešimties 

: metų laiku padidėjęs skaičius 
kurioms tarnauja

22 dieną sausio Lietuvių Au
ditorijoj p. I.ukšio rodomuose 
paveik si tiesa turčiau progos pa
matyti didelį, aukštą kr^ią, 
aukštesnį už bažnyčią, su Jė
zaus Kristaus paveikslu.

, Tasai kryžius, kaip‘p. Luk- pramonių, kurioms tarnauja 
šis aiškino, esąs paminklas Lie- kompanija tuo geižkelio ruožtu, 
tuvos Dešimties metų sukaktu- Bet jie nepripažįsta ir neužgin- 
vems.

Ten pat parodyta ir apeigų pasidarė naudoti abi geižkelio 
procesija — kryžiaus pašventį-! liniji.
nimas. Matėsi krūva dvasiškių, J Užginčijama pasakymas skun- 
piemenų ir aukštų valdininkų: de. buk Cicero miestelis išlei- 
Smetona, karininkui, generolai dęs parCarkymą (ordinansą) 
ir kiti. * vasario 6 dieną, 1922 metų, ku-

Tečiaus liūdesio drabužiais rįs įgaliavęs komipaniją naudo 
neteko pastebėti nei vieno —jtis teisėmis ir privilegijomis, 
gal dėlto, kad Lietuva dar gy- kaip kad jos išdėstytos skunde, 
vuoja. Ale “valstybiniai susi- Nurodoma, kad tokis, esmėje, 
pratę“ valdinnikai pasiskubino ordinansas buvęs išleistas gegu- 
kryžių pastatyti Lietuvai, tur žės 10 dieną, 1922 metų, 
būt numatydami Lietuvos alei- Neužginčijama ir nepripažįs
ti. Ir pastatė kryžių rasi s ūme- tam a reikalas naudoti antrąją 
timu, kad “geriau anksčiau,“ geižkelio liniia. bet reikalauia- 
negu “vėliau.“ Keikia 
kad jie žino,, ką daro.

Katalikai gerai žino kryžiaus daryto kalbamam skunde, 
reikšmę. Kai jie miršta, tai . Neužginčijama ir neipripažįs- 
jiems užkabinamas rąžančius su tama, tad kompanija buvusi 
kryželiu. Statoma taipjau ant neteisoitai sulaikyta, kai taisė 
jų kapo kryžius kaip pamink- geižkelio bėgius, i^et reikalauja- 
las. ma, kad kompanija aiškiai pri-

Beikšmingas ženklas kry- rodytų tą kaltinimą.
žius — dešimties metų Lietu-1 l>r i pažįstama, kad rezoliucija, 
vos nepriklausomybei paminėti įsakanti policijos superintenden- 
— ar ne? Kaip klerikalai, taip tui sulaikyti taisymą antrosios 
ir “valstybiniai susipratę’ t’au- linijos, (buvusi priimta.
liniukai — fašistai rodo pirštu Pripažįstama, kad gelžkelis 
per Lenkiją tiesiai į Romą. Gal liovėsi taisęs antrąiją liniją.

n v •• Tfc • 1 Ūselio praeiškimas teismuiRašomoji Popiera, v . v” * j Kaip buvo nurodyta pirmiau,
Baltimorė and Ohio Chica<go 
Terminai geižkelio kompanija* 
teismui skundė ne tik Cicero 
miestelio trustisus ir jo valdi
ninkus, bet ir keturis piliečius

Strelecą, Johnsoną, Švegž-

VENGK PERSIDIR- 
BIMO

šiose dienose, kada flu ir plaučių 
uždegimas plečiasi, niekas taip nė
ra pavojinga, kaip persirdimas, kurs 
sumažina virškinimo galią, suėda 
sveikatą ir sunaikina atsparumą. 
Gerk '

TRINERIO KARTAUS 
VYNO

reguliariai, už pusvalandžio prieš 
valgi ir tėmyk rezultatus “Cleve- 
land, O., Dec. 15. Aš džiaugiuos 
Trinerio Kartaus Vyno rezultatais. 
Bandžiau ji nuo vidurių suirimo ir 
stebėtinai pagelbėjo. Mrs. S. Kova- 
chy”. Netekus apetito, užėjus nevirš
kinimui, nervingumui, užkietėjimui, 
galvos skaudėjimams Ir panašioms 
bėdoms, nerasi geresnio vaisto. Tri
nerio Kartus Vynas neturi chemi
kalų, jo sudėtinės dalys yra tik cas- 
cara ir kitokios medikalės žolės, 
virškinimui geibstančios selyklos ir 
tt. Visose aptiekose. Naudingas 
kuponas kiekvineame pakiete. 
pelinis buteliukan dykai iš Jos. 
Co 
iro, III

Sem- 
Triner

1333 So. Ashland Avė., Chica-

TĖVAI SUPRATO ŠIO 
KIO KALBĄ

KUDI-

čija, kad kompanijai reikalinga

geižkelio liniją, bet reikalauja- 
tikėti, ma aiškaus dai-odyino kiekvie

no kompanijoj pareiškimo, pa-

Tyro bond rašomoji popie- 
ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8^X11 colių.

Svarui 20 centų
Konvertai reguliari miera 

100 už 25 centus 
Persiuntimo kaštai extra.

1739 So

Paskutinis, t. y. Ūselis, davė 
savo pareiškimą teismui, ka
dangi tas p. Ūselio pareiškimas 
yra i brokas, pusidedąs iš 27 pus-

Halsted St lapių drukuoto rašto, tai’ čia

netek- 
dygs-

“Mes manėm, kad rhes 
sime kūdikio, dantims 
tant“, sako Kentucky motina. 
“Jis nieko negalėjo suvirškinti 
ir kasdie darėsi liesesnis. Po 
vienos jo neramių, verksmingų 
nakčių aš prisiminiau Castoria 
ir tuojaus ją įsigijau. Keli la
šai padarė jį ramų, o po kelių 
dožų jis išrodė visai skirtingas 
kūdikis“. Daktarai visur reko
menduoja grynai augalų, ne
kenksmingą Fletcher’s Castoria 
nuo šalčių, konsti pači jos, dieg
lių ir kitų kūdikių ir vaikų li
gų, o milionai motinų žino, kad 
jos švelnus veikimas yra ge
riausias. šalinkis imitacijų. 
Fletchęr parašas yra ženklas 
tikros Castoria.

CIASSIFIED ADS
Miscellaneous

Įvairus

IR

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, branzalietų ir kitų įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti j musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

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

SUTATSOM ir sujungiam gaso pe
čius taipgi apartmentinių budinkų ka
tilus, •fornisus, pečius mieste arba 
priemiesčiuose, visi išpildomi tuoj, 
šauk H. Gadeke. l^edzie 1393.

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentlnio namo.

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

Phpne Republic 7869

IEŠKAU draugės Marijonos Pie- 
laicės iš Lietuvos, kaimo šalnakun- 
cių, parapijosKupiškės, arba kas ži
not jos antrašų praneškit, širdingai 
busiu dėkinga. Labai svarbus reikalas 
yra iš Lietuvos. Malonėkit atsiliepti 

ANELE GAJAUSK1S-URNEŽ1S 
3223 So. Aubum Avė., Chicago, III.

3čios lubos iš užpakalio

MES mokame $1 už jūsų senų A.C. 
tube j mainus ant naujo A.C. tubo. 
Atnešk ar primušk, 39 W. Adams St. 
kamb. 30, 1 klesos Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas, šauk Webster 
7339.

MES darome pirmos klesos kar- 
Senterio, plumberio ir apšildymo 

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

2604 North Halsted Street
, Tel. Buckingham 5087

PAIEŠKAU Jurgio ir Jono Žu
kauskų. Paeina Lingių kaimo, Gir
diškių parapijos. Gyveno Chicagoj 
ir apielinkėj Chicagos. Malonėkit 
atsiliepti ant adreso:

JOHN HURBON, 
1022 Nassau Sa., 

New London, Wis.

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 M

pirkt, parduot arba 
farmas, lotus, arba 
namus ant farnių,

KAS NORIT 
mainyti namus, 
biznius, mainau 
lotus ant namų.

• »

Kas norit greito ir teisingo patar
navimo, važiuokit pas Lucas, 
telefonuokit.

F. G. LUCAS & CO.,
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107,

arba

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas i nuo
savybę, priimti pusę šėro. Yra pel
ningas biznis, nes tai yra mano ver- 
telgystė. Gali būt vyrai, pavieniai, 
moteris arba ženotos poros, nes aš 
esmi pavienis, pinigu reikalinga 
apie $4,000. Tikras informacijas 
gausit ypatiškai; prisiųskit laišką 
greit su savo antrašu i Naujienas, 

’ 1739 So. Halsted St.. Box 1056.

VISI elektrikįniai 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.

Financial 
Flnansai-PaBkoloB

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

ant mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

AMŽINA PROGA
Reikalingas partneris pietinėj da

lyj j Bowling Alley” biznį. Mokan
tis 50% ant jūsų investuotų pinigų 
Toks kuris gali pagelbėti darbe 
prižiūrėti auksini pelnų.

Veikit greit.
CHAS. R. KULIS, 

3135 So. Halsted St.

ir

REIKALINGA partnerių, siuvėjų, 
prisidėjimo prie {steigimo vyriškų 
drapanų dirbtuvės. Norintis prisidė
ti, malonėkite Atsišaukti ypatiškai 
arba laišku.

WALTER’S CLOTHES SHOP 
5609 W. 63rd St.

Phone Republic 10091 , I

f
PAGAUNA NUO JUROS iki JUROS 
Scott’s padaręs pasaulini rekordą 
pagavime tolimesnių stočių. Garan
tuotas gavimas ir operavimas; de
monstravimas kiekviena vakarą 6 vai. 
Išmokėjimais, išmokant per vienus 
metus, $300 ir augščiau.

“JONĖS”,
1607 Lavvrence Avė., L. B. 5932

RADIOS, STALAI IR CONSOLES 
PIIjNAI — $25 ir augščiau

Ateikite dėl nemokamos demons
tracijos ant naujo Allelec D. C. 
Howard, Zenith ir Bxunswick. 
nešk ši apgarsinimą, jis vertas 
$5.00. Lengvi išmokėjimai,

10 E. Oak St., 
Sup. 8741

Atsi- 
jums

2215 E. 79th St.
________Tel. Regent 1128________  
SPECIALIS BARGENAS

Muro namas 2 flatai po 6 kamba
rius, 6 pėdų aukščio beismentas, va
nos, elektra, gasas, yra visi paranku- 
mai, muro garažas 20x20 pėdų, 12 
pėdų aukščio. Kaina tik $8000 — 
įmokėti reikia $1500<

6203 So. Morgan St. 
Savininkas ant antrų lubų iš užpaka
lio įėjimas. Nikodemas Tautkevięz.

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas — 2 karų garažas, visi fla
tai išrenduoti—2061 Birchwood kam
pas Hoyne Avė. Tel. Hollycourt 
1913.____________________________

BARGENAI, pardavimui arba iš
mainymui transferinis kamnas. dide
lis Storas ir 6 flatai; priimsiu bile 
ką už mano verčią. Morgičio $7500. 
Kaina $28,500. Taipgi biznio lotai 
pardavimui arba mainymui. Dabar 
laikas pirkti ir padaryti pinigų.

WALTER J. PAUL 
3236 W. 55th St. 
Tel. Republic 4170

PARDAVIMUI ar mainymui 
šiaur-rytinis kampas 73 ir Mor
gan gatvių, storas ir 5 flatai, 
garu šildomi, 2 karų mūrinis 
garažas; storas yra geroj vie
toj dėl bekernės, grosernės ar 
bučernės. Pamatykit namą ir 
tada ateikit į musų ofisą. 
JOHN A. FUNK & COMPANY

1022 W. 51st Street, 
arti Carpenter St.,

Yards 0133

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgieių 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

Paskolos suteikiama 
į viens dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

’ 6 Nuošimčiai
Mes perkame j^al estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

arbh $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Inaustrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė.
Kampas Hermitage Avė. ‘

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobfcgy, prie Wacker Drive ir Wa- 
batfh Avė, nuo guodžio 1 iki 6. d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickne/, taipjau tarp Stock 
Yards ir M:chigan Avo. Turi kaL 
bėti lietuviškai/ lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai. /

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą 

$150 Seklyčios setas ............... $37.00
$175 Miegamojo kamb. setas $89.00
$60 Wilton karpetas ............... $17.00
$25 Breakfast setas .................... $8.00

AVIALABLE STORAGE 
7732 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedaliomis

PARSIDUODA maži fornišiai, pi
gi renda, tinka vyrams ai’ moterims, 
4330 So. Hermitage Avė., iš užpa
kalio.t r , s

For Rent
RENDON 4 kambariai, karštu van

deniu šildomi, 3122 W. 40 St., 2 fl. 
užpakaly.

Miscellaneous for Sale
________ Įvairus -

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

Tel. Bouievard 1036

PARDUODA arba maino 2 flatų 
mūrinį namų, 2 po 6 kambarius, ga
ražas, lotas 35 per 125 pėdas, 1 kle
sos stovis, kaina $13,000, savininkas 
nori bungalow pietvakarinėj dalyj 
miesto, G. F. Matthews & Co., 4501 
Wentworth Avė., Yards 5762.

mainymui 
elektriniai 
visais pa
reikalauja

Business Chances
Parda^ Bi CTiai

PARSIDUODA Storas tabako ir 
kendžių ir visokių daigtų, pigiai, 
3631 So. Halsted St.

PARDAVIMUI arba 
naujas kampinis 10 flatų, 
refrižiratoriai ibudavoti su 
Tankumais. Budavotojas 
pinigų, priims tik $7,500, likusius 
mokėsi nuo iplaukų iš namo. Visi 
asesmentai užmokėti. Vienas apart- 
mentas yra laikomas tuščias dėl pir
kėjo. Jūsų proga. Matykit savininką 
5503 Belmont: Avenue 2122.

PARSIDUODA Soft Drinks Parlor 
labai geroj vietoje prieš dirbtuves, 
kartu ir valgykla, arba galima mai
nyti i bungalow. Priežasti sužino
sit ant vietos.

Šaukit telefonu
Lafayette 6182

MAINYSIU savo bizni, nameli, 2 
ar 3 flatų, ant farmos, loto, biznio, 
ar kitokios nuosavybės. 2031 West 
35th St., Lafayette 0909.

PARDAVIMUI saliunas su namu 
ar be namo, arti prie didelių dirbtu
vių, biznis išdirptas per daugeli me
tų, parduosiu pigiai, priežastį pa- 
tirsit ant vietos, 4300 So. Wood St. 
Tel. Virginia 1564.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
įtaiga. Mes galim ir išrenduoti. 
1853 N. Hoyne Avė.

GREITAM pardavimui smulkmenų, 
cigarų ir cigaretų krautuvė. Geras 
pelningas biznis, *2024 S. Western 
Avė,

NEGIRDĖTA PROGA
Turiu du bizniu, viena turiu par

duot arba | išmainyti bile ant ko, ga
liu imti ir kitame mieste. Biznis 
yra prie Vienuolyno, namas šu bu- 
černę, fruktų Storas ir grosemė. 
Parduosiu arba išmainysiu.

Kas 
mės.

pirmas atsišauks, tas

5816 Sę. Westem Avė.
Tek Republic 4766

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

lai-

WISCONSINO FARMOS $1.00 j 
savaitę, geroj apielinkSj. Kaina tei
singa. Mr. Shuirmann.

MERTON R. FISH, 
4119 Broadvvay, Bittersweet 6180

NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO naujas kampinis biz- 

niavas namas, Storas su 3 flatai ir 
2jų karų muro garažas, namo paran
kamai vėliausios mados. Parduosiu 
už $88,000 arba mainysiu ant seųo 
namo, cottages arba lotų.
■IŠSIMAINO bizniavus namas ant 

Archer Avė., Storas su 2 flatais. 
priimsiu mainais kas ką turit kaipo 
pirma įmokėjimą.

IŠSIMAINO puikus namas 2 flatai 
ir garažas, nužeminta kaina, mainy
siu ant bučernės, lotų arba ant auto
mobilio.

IŠSIMAINO 3jų flatų murp namas, 
namo kaina $7,500, arba mainysiu 
ant nedidelio namo, bizniavo namo su 
bizniu.

IŠSIMAINO 2 nauji bizniavi na
mai ir 2 lo^ai, mainysiu ant apart- 
ment namo. '

IŠSIMAINO puiki farma VVisconsi- 
no valstijoj, 39 akeriai žemės, puse 
mylios nuo didelio miesto. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant lotų ne
paisant vietos, arba paranduqsiu ge
ram žjnogui. v

IŠSIMAINO puikus kampinis biz- 
niavas muro namas, 2 Storai ir 8 
flatai, extra lotas ir 2jų karų ga
ražas, mainysiu ant namo, gali būt 
Gary, Indiana, arba kas turit mums 
kituose miestuose ir norit įsigyti 
gerą namą Chicagoj.

Atsišaukil greitaiAsu virš minėtais 
reikalais.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107




