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Ir Australijos Darbininkai ££,S”
Kratosi Komunistų

jie skverbias į darbininkų 
ganizacijas tuo tikslu, kad 
lenkių jas sovietams.
nistų politika esanti stengtis ne
dėl Australijos lahoK bet dėl 
Maskvos.

Sąjungos sekret. E

likimas Kareiviai rado nuogą ! Mimsteny kabinetas 
mergaitę sniege

or-
pa-

Komu-

Amerikos vyriausybė laiko jau
4 merkusius kalėjime, neturė
dama kur jį deportuoti

riai, Australija, sausio 28. — 
Australijos Darbininkų Sąjun
ga, didžiausia Australijos dar
bininkų organizacija, laikoma
me čia savo suvažiavime aštriai 
pasmeikė komunistinius ele
mentus Australijos Darbo parti- ler, kuris taipjau yra Julijų 
joje. Pietų Velšių legislat

George Buekland, Australijos bos narys, pa re 
Darbininkų Sąjungos centro 
skyriaus sekretorius, savo kal
boj pasakė, kad ir ^merikoj 
komunistai elgiasi su darbinin
kais taip pat, kaip Australijoj:

G •nd-

os ta r v 
' kad dide

lės sumos piftigų komunistų 
propagandai Australijoje parei
nančios iš Šanchajaus, kuris 
esąs komunistų “clearin^f house“ 
daugeliui kraštų.

(’I.EVELANI), Ohio,, sausio 
28. — Vietos kalėjime lebesėdi 
vien: s Charles Knight, ateivis, 
kuri imigraeijos vyriausybė pa
smerkė deportuoti, bet neturi 
kur d portucti.

Krirht laikomas kalėjime j-u 
keturi mėnesiai, tuo talpu kai 
jo šeima - žmona ir ketvertas 
vaikų vargą vargsta, gauda
ma šok liek paš.Jpcj iš ’a'bda-

(Atlantic nnd Pacific Photo)

Etnos ugnjakalnis Sicilijoj. Prieš kiek laiko įvyko jo išsi 
/eržimas, kuris junaikino 6,000 žmonių.

Pranašauja trumpa Britu karaliunas no 
*• ri matyt angliaka

sių vargąBasos Sakao viešpa
tavimą Afganistane

Lietuvoj siaučia gri- “Rusų revoliucijos 
pas; dauįę moky- motinėlė” švenčia

klu uždaryta 85 metus trėmime
pas; dauį» moky 

klų uždaryta

metu <lu kareiviai vaikščiodami binetas jau baigė svarstyti 1929 
Marikių miškely (lies Klaipė'-' metų tvalstybės biudžetą. Pa- 

jda), pagal eglaitę, ant kelio ra-.prastų pajamų numatyta 257,- 
do moteriškus rūbus. Už kelių 443,193 litų, nepaprastų 2,523,- 

;sieksnių pamatė šiurpų vaizdą' 900 litų, iš viso 259,966,193 li- 
;— ant sniego-gulėjo nuoga mer- tų.
gina, kuri pasirodė jau painė- Išlaidų paprastu/ 235,715,109 
lynavusj, sustyrusį. Tą dieną litų nepaprastų 2)1,205,781 litų, 
gerokai šalo. Pajudino ją — iš viso 259,966,193 litų. Biudže- 
dar truputį kruta, rodo gyvy- las pristatytas respublikos pre- 
bčs, ženklus. Tada jie mergai-izidėntui.
tę paėmė ir pernešė į artimiau-' —---------------
sius kareivines, 'l’uoj pakvietė Plėšiko ginkluotas UŽ- 
iniesto policiją, gydytoją. Mer
gutę pavyko atgaivinti.

Ęolicija išaiškino, kud ta mer- į

puolimas miške

Afganų giminės buriasi padėti 
buvusiam karaliui Amanullai 
atgauti sostą

LONDONAS, sausio 28.
Atrodo, kad pasiskelbusio Afga
nistano karalium Basos Sakao, 
sukilusių afganų giminių vado,1 
viešpatavimas neilgai tęsis. 
Gauti iš britų ministerio Kabu
le pranešimai sako, kad kitos 
galingos afganų giminės spie
čiasi po chano Amumllos vėlia
va ir žygiuoji sostinės linkti* 
prieš sosto užurpatorių.

Basa. Sakao, kuris Kabule tu
ri apie 15 tūkstančių kalniečių, 
rengiasi atkakliai gintis.

Kandagaras, j kuri yra palie
gęs buvęs karalius Amanulla. 
dabar yra virtęs karioumenės 
stovykla. kur Amanullos šali
ninkai dirba dieną naktį reor
ganizuodami armiją, su kuria 
jie tikisi atgauti Kabulą ir sos-

Knight netiH'i nė kokių do- 
kumenlų, kurie parodytų, iš ku
rio krašto jis yra atvykęs. Žo
džiu, yra žmogus Le tėvynes. 
Jis buvo suimtas praeito rugsėjo 
menesį, atvykęs su trinia per 
Niagara Falls iš Kanedcs j

LONDONAS, sausio 28. - Jungtines Valstybes. Kai Jung- 
Velšiųprincas, Anglijos sosto tinių Valstybių vyriausybė ban- 
įpėdinis> išvyko trims dienomsjdė jį deportuoti atgal per sie- 
į Northumberlando ir Durhamo na, Kanados vyriaik-yi)>ė aisisu- 
anglies kasyklų sritis, norėda- kė priimti, kadangi Knigld nė- 
mas pats susipažinti su vargin- sąs Kanados pilietis.
g a, kasyklų darbininkų ir 
šeimų būkle.

RYGA, sausio 28. Pabalti
jo kraštuose Latvijoj, Lietu
voj ir Estijoj ( labai paplito 

! gripo epidemija, bei ligo«, daug 
mokyklų uždaryta. Serga dau- 
igausiai vaikai, I 
lygint, nedaug.

t miršta, pa-

Ką galų gale vyriausybe pa-Į 
darys su Knightu, nežinia. Vis 
dėl to, tur būt, amžinai kalėj

Rusai ir Vokiečiai 
pasirašė sutartį

Buvęs graikų diktato
rius ir ministeriai ati

duodami j teismą
ATĖNAI, Graikija, sausio 28.

Parlamentas didele balsų 
dauguma nutarė atiduoti j teis
mo rankas buvusį graikų dik
tatorių gen. Pangalosą ir buvu
sius jo ministerius: Tavularisą. 
Taiitalidisą, Vogopulosą ir gen. 
Niderą, kaltinamus dėl speku
liavimo užsienio valiutomis ir

)/ų.

KINŲ BANDITĄ! APIPLĖšt
amerikietę:

ŠANCHAJUS, Kinai ,saus. 28.
Kinų banditai puolė vieške

ly automobilį, kuriuo amerikie
tė Mrs. Barry Eastman važiavo 
iš Pekino į Tientsiną. 'Bandi
tai atėmė iš amerikietes pini
gus ir graznas, vertės apie 
$2,000.

kO R R

I - j KAUNAS. — Panemunės-vai-
-----------  [ ™itc buv<> K.vd-Vli’ *«•- sčioj, Pilionos miške Juozų Ka- 

PHAIIA, čeelioslovtkija, sau- po silpmrnvlč į Tepliuvos (Klai-' 1,.^,)^ jS pnionos kaimo su- 
sio 28. Katerma Hreškovska- pėdos rkašte) psichinių ligų |.likf nepažj.,tamas asmuo, j rė
ja, vadinama “Husų revoliucijos;ligonine, čia ji kurį laikų krūtinėn revolverį ir reik.i-
motinčk-,” dabar šventė čia 85 <|yta, bet gydytojų pripažinta' |UV() Išsakyti, ka turįs, 
savo gyveninio metų sukaktu- jau sveika esanti, leista jai vyk- 
ves. ti mimo, pus brolį. Pakeliui, neturjs>

Breškovskaja už revoliucinę matyti, ji vėl sumišo ir miške u^enius 
darbuotę buvo ne kartą caro išsirengusi atsigulė ant sniego.!^ 
valdžios ištremta į Sibirą, o da- -----------------
bar ji vargsta užsieniuose, bol- ]ųjr^ MaŽ. LietUVOS ra- kam nesakyti, 
sevikų ištremta. J ŠytojaS BrUOŽlS ____ ^22

n • i ... . « Klaipėdoj mirė žymut lietu-! Ką veikia amerikonai
Dvi komisijos atvyko vių veikėjas, rašytojas ir žur- _______

IS MaskvOS na’iistas Ausis Bruožis. 
prieš karą jis yra parašęs

Kabašinskas teisinosi nieko 
Nepažįstamasis iškratė 
ir radęs 10 litų, pasi

ėmė. Taip pat atėmė ryšelį su 
valgiu ir prigrasė apie tai nie-

MASKVA, sausio 28. — So
vietų komisaras Litvinov ir Vo- 

i ambasadorius Maskvai 
baronas von Dirbsim pasirašė

.Jau ROKIŠKIS. šiame apskri- 
kele-^tyje yra 13(1 lietuvių sugrįžusių 

. 60 užsiima Žem
yna visi tvirti ir 

ūkininkai, 30 užsi
ima prekyba. Prekyboj jiems 

JUilaMi sekari. 13 jų turi gari
nius malimus, 17 užsiima ama
tais, daugiausia siuvėjai. 10 yra 
skurdžiai gyvenančių. Juos ap
gavo krintą auksinai.

Kunigas su automo- "'em"re.^y8 ir'io 8eiTc:i l:ad“kkWų
■■ - 1 • • burG-Da?! vvfii <zji'j%s9vai puouaov i Iii i/ r • i 1 ’ ",. ....... i . i . .y i * • ta knvge.ių. Kelias ir po karo. Amerikosčia sutartį, kuria abidvi valstv- Viena — mokytis is buržujų, • • , . • .,. i . e K. ’

bes, sovietų Rusija ir Vokieti- antra — mokyti markeriusUG a cm nu ar iavo vn dirbtyste ir 
įja, pasižada vilus ginčus, kurie kaip Amerikos darbininku 1 !< l^eu( ()ni,nl1 pavyzdingi i
|galėtų tarp jųdviejų kilti, paves- unijas draskyti ' j*- 1 • K^pethskts ir kit. Be to, imfl pr(.kybl,
Lti nagrinft Jkhrai konsiliaci-1 ’ - L-— J.s l.uvo aktyvus hetuvių ves< ka:

biliu žuvo po ledu
RAQIETTE LAKE, N. Y. 

sausio 28. Praeitą šeštadie 
nį važiuodamas ežero ledu, vie-K 
tos kunigas Henry Thameling, | 
matyt, nepastebėjo eketes ir su 

 

savo automobiliu nulėke po le-' 
du. Vakar automobilis ir ku- 1 
nigo kunas surasti ežero (hig-i 
ne, 40 pėdų po andeniu. Au- 
tomobilio žiburiai dar tebede

' 9 M

Viskas buvo gerai, kol ja, pasižada vilus ginčus, kurio 
amerikietis neteko 

kelinių

Buvęs Austrų preziden- niOkėii 
tas gaus $150 pen 

sijos mėnesy /

J
jos komisijai, kurios nariai bus!

•SOFI.IA, Bulgarija, saus. 28. u rusai ir du vokiečiai.
|— Vienas turtingas, bet šykš- i Komisija, kuri bus 
tua, t_______
kiniu dumdamas Turkijos šie- .Raustų ratifikuota, regulares sa-, 
nos linkui, galvojo, kaip čia!vo konferencijas laikys karta 
primovus turkų muitinės valdi- metuose, bet at>: tikus rtikalui 
niūkus, kad nereikėtų muito ^a^i būt sušaukta bet kada.
_____i už savo naują ‘šutą” i ~‘
(eilę rūbų), kurį jis tik ką bu-' Kovos su maištinin

kais Meksikoje
VIENA, Austrija, sausio 28. j 

Parlamentas nutarė paskirti!; 
buvusiam respublikos pre:__
tiri Hainischui $150 pensijos! - mėnesy.

Neseniai paklaustas, kodėl jis' 
visados važinėja tramvajais, o 
ne automobiliu, buvęs preziden
tas atsakė, kad esąs per bied- 
nas automobiliui įsitaišyti.

kė.jas. Paskutiniu laiku jis dir
bot dėl ne

iš

Benjamin MSchlesinger, Inter- į 
national įmanios Garmant Wor-| ... .. . , .. .... natvės ir ligos prieš mirtipaskirta j kers unijos pnTnrmnkas, prane- ’

amerikietis greit noki trau- tucjau’ kai sl‘iartis bus abiejų j ša iš Nęw Yorko: , arny ios uvo is ėjęs.
’ v* *"”* ’ ■■ New Yorką dabar atvy-) \ —<--------------

ko iš Maskvos dvi komisijos.! ,
Vi-a jų atvyko susipažink Traukinėlis nuvirto nuo 
su požeminių geležinkelių | Paašmenės tilto 
(suhAvay) sistema, o antra—j -----------
pamokyti čianykštę workeriųį PAAŠMENR. Gruodžio 27 
(komunistų) partiją kaip su-.dieną naktinis trarfKinėlis šiau- 
draskyti siuvėjų uniją. Jių-Biržų liniją nesiekiant šiau- 

“Pirmoji komisija atsiųsta Hų nuvirto nuo Paašmės tilto ir 
tam, kad, gerai išstudijavus, > prekių vagonėliai susikūlė. Su 
ji parvežtų į Maskvą New [keleiviais nelaimės nebuvo, ne 
Yorko transportacijos siste-! keleiviams vagonėliai buvo jau 
mą; antroji komisija atsiųsta i perėję, o prekių traukinėliai 
tam, kad Nevv Yorke pritai-1 virsdami nutraukė sukabinimus. 
kylu ištobulintą maksviškęl -----------------
sistemą unijoms draskyti.

“Nu ta antroje komisijai KAl),NlA)S. _ Sekmadieniory- 
mes, tur būt, netrukus susi-L^ Bazilikos bažnyčioje rastas 
liksime, nes, kaip mums pra-k;y).jŽ!kos ,yties klI(likaiSi pric

jo raštelis, kuriame pažymėta 
kad ne k 
krikštyti

i Kas jo tėvai1, tokie dori katali- kolai: 
kai — nežinoma. žmonių gyvybe.

Gera mintis atėjo jam į gal-!
vąj Nuėjo j miegamojo vago- Susikirtime tarp fedėralų ir 

maištininkų bandos 1.3 asme
nų nukauta

KALNAS. Visoj Lietuvoj 
labai prisnigo. Sniego sluoks
nis Kaune siekia apie 15—20 
centimetrų.

Kaune sustojo konkės ir da
lies autobusų judėjimas. Trau
kiniai nepasivėlavo ir eina nor
maliai. Mat, geležinkeliams 
šis sniegas netrukdo, kadangi 
iškrito lygiai, be užpustymų.■ziden n<> Praus.v^^» savo senuosius

• rubus švilptelėjo pro langą iri 
[ėmė taisy’tis naujaisiais. Bet 
|žiuri, kad rišiny tik švarkas if 
veste, o kelinių — nėra. 

Gos! — sukeikė jankis, i
truktelėjo traukinio stabdomą-i toli nuo Laqueinados, Ramiojo 
jį šniūrą. Traukinys urnai su- vandenyno pajūry, įvyko kau
tojo. Pasažieriuose ir tarnauto- tynės tarp federaliriės kariuo- j

• Ne- menės dalies ir maištininkų ban- 
laimė atsitiko, ar kas? ;dos. Kautynės traukėsi penkias 

Pagaliau tarnautojai surado valandas, ligi banditai pagaliau 
------ 1 ----- „ „ ..------- išvaikyti. Kovoje krito 
jus dalykui, aprūpino jį seno-1dvylika banditų ir trys federa-i 
mis kelinėmis. Vargšas taip ir |ai,
neištruko iš turkų muitinės vai- Kita maištininkų banda ban
dininkų nagų: už savo naują idė išsprogdinti gelžkelį tanp Co- 
švarką ir vestę jis turėjo mui-;nmos įr Manzanilos, bet buvo 
tą užsimokėti. federalinės kariuomenės dalies

nuo' ----------------- užklupta ir išgainiota

MEKSIKOS MIESTAS, saus.
— laikraščio La Prensa . i

u* korespcndentas praneša, kad ne- Bažnyčioje rado kūdikį

----------------- juose didžiausias sąjūdis.
¥T1 . , ; laime atsitiko, ar kas?Ūkius nuomoją persų: ■

I • • I • •J’* • k m m...*, v, varnu
Ūkininkai atleidžiami bekelnį amerikietį, ir paaiškė-! buvo

nuo mokesniu
TEHERANAS, Persija, saus.

28. Finansų ministerija 
rtlošė įstatymo projektą, 
riuo žemė® ukius nuomoją per
sų ūkininkai atleidžiami
mokesnio už savo laukų vaisius.

Tik žemės savininkai moka Kinai žada sulaikyti

pri- 
ku-

neša, ji yra Maskvos atsiųstai 
stoti į,pat pirmas ‘‘raudono
sios armijos” eiles moterų ru- 
bių siuvėjų streike.

“Tos progos mes nekant
riai laukiame. Ar tai ne di
delis daiktas susitikti akis į f 
aikį su skeQ)ais, kuriuos ma
loniai teikėsi mums atsiųsti 
“pirma bolševikinė respubli
ka” nasaulv!”

KALNAS, gruodžio 31.
Policijos 1 nuovados viršinin
kas, kvartalo vedėjas ir auto
busų stoties viršininko padėjė
jas apžiurėjo palaikančius su
sisiekimą su užmiesčiu autobu
sus. Daugelį autobusų rado be 
stabdžių, be lempų ir šiaip su

pa- svarbiais trukumais. 15 autotytas; prašo
►adėti j prieglaudą, busų savininkų surašyti proto-

jie kaltinami žaidimu

Faktai Kalba.už Save
paprasta m.-tanj būtent de- amerikiečių laikrašti Kunigas užmelo sklei-! 
šimtą nuošimtį bendrų savo pa- ’----------- °

Du užmušti traukiniui 
užgavus autą 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; patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčią^ ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo. z

dimą nubaustas $250ŠANCHAJUS, Kinai, saus. 28.
— Kinų susisiekimo ministeri-

_ .... .. . įja žada atimti iš amerikiečių'To gaidžio gurkly buvo teidiiaw> Tientsine u...... . ' , , D . . _ .
,Noi.th c,iii)a S(ar tejgę siun,i.'buv.°, už,"uš“ rs-,??.
nėti paš1 u, dėl to kad tas laik-

sausrn raštis skleidžiąs tokius gandus,
28. — Praeitą šeštadienį vietos kurių tikslas esąs daryti žalos

1 gry-v&ntojais John I jtirv<-y f*®***“ i tautino. Kiny -valtlžiai ir kuo- 
, pjovė ftaidį sekrnadieTlio Puo*«i-J mintangui, tautinei Kinų parti- 
MAsinėdaunns, gaidžio gurkly jis jaį 
rado šitokių daiktų: 14 tuščių! v 

jamų.

visas “junk
.7ERSEY CITY, N. J

J
Chicagai ir apielinkei federa- 

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

iš visų gražu su nedidele įjį^utuvo patronų, tris vinis su 
temperatūros atmaina; viduti- didelėmis galvomis, 2 sriubos, 1 
niai, daugiausiai žiemių kryp- apykaklės sagutę, 8 stambius 
ties vėjai. šratus ir 1 safety-pim

Vakar temperatūros buvo tarp ——---------.—
11° ir 19° F. SAN SALVADOR, sausio 28.

Šiandie saulė teka 7:07, lei- — Praneša, kad siautęs urąga^ 
džiasi 5:00. Mėnuo teka 10:03 nas padaręs didelės žalo® Pun- 
vakaro. tarenase, Kosta^Rikoj.

-----------  , MARION, Ind., sausio 28. —
NEW YORKAS, sausio 28.— Tarpumiesčių tramvajui užga-nenkiečių l , v *

laikraščio Krikščionių (protestonų) bažny- vus netoli nuo čia jų automobi- '

Maršalo Foch’o liga vėl 
pablogėjo

po teismo nubaustas $250 už 
kriminalinį šmeižtą. Kun. Ba- 

’jteman buvo pašauktas teisman 
už skleidimų melagi ilgos prie
saikos, kurią, buk turį padaryti 
katalikai, įsittnlami į masonišką 
katalikų Kolumbo Vyčių 
(Knights of Columbus) organi
zaciją.

ve ir Aiva Newsome. Pastarojo 
sesuo, Mary Nevvsomc, pavojin
gai sužeista. Visi trys buvo 
Wairkefira.n(> (III.) gyventojai.

Už žmogžudybę nubau- 
stas mėnesiu kalėjimo

PARYŽIIUS, sausio 28. — 
Maršalas Ferdinand Foch, kuris 
iš sunkios savo ligos buvo be
pradedąs taisytis, dabar vėl at
krito.

“Prohibicija” mokykloj
BALTIMORE, Md., saus. 28. 

— Iš Eastern vidurinės mokyk
los tapo pažadintos trys mergai
tės mokinės už girtavimą.

SIOUN CITY, Iowa, saus. 28. 
Henry Eastman, 21 metų am
žiaus vaikinas, kuris neseniai 
pašovė Thielį Bet$worthą, 19 
metų vaikiną, ir tas nuo pašo- 
vimo mirė, tarpo teismo nubau
stas trimis dešimtimis dienų 
kalėjimo.

bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo- 
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

1739 So. Halsted St Chicago, III
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YRA SAUGUS

PAYER

Bet

Berlynas turi 4,250,000 gy

s uzsirt
saldumynnorasužeina

Į/SIN^HELEN MORGAN
1 po

Imkite

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eightecnth Bond & Mortgage Organization

MN

C. J. Dankowski, ižd

That Sounds ReasonableUBBY

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

vietoj 
saldu
myno

uz gerą 
dahtu 
mostelę

didumu yra 
pasaulyj. Iki 
užėmė Pary-

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo

Ventoj ų, ir savo 
trečias miestas 
šiol trečią vietą 
žius.

Ar galima jas išgelbėti ir 
galima 
simas 
na

pražudimo
'ar pūslėti 
vai tūlio ir 

nugali 
viliu-

— yra tinkama 
kaina mokėti

penketą Šimtų narių, šiandien 
turi tik pusantro ar porą šimtų. 
Turėjusios po šimtą ar pusant- 
io dabar priskaito tris ar ke
turias dešimtis narių.

/ G'BYe, MOM,
|'M ovtrz , 

To MlSSUS CookS 
To 7ME. A LETTEO. 
OOVJM To THt POST-

< -OFFICE FoR. HE(2y

Helen Morgan, 
aro Aktorė, dabar loiianti 
gfeld’a “Show Boat.”

žino, jog 
ir kitokių

— pirm., 
vice-pirm.,

— kasierius, Edv. 
sekretorius, F rauk 
sekretoriaus pagel-

Yra viltis lietuviškoms 
draugijoms

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Co/'AE P.ACK >
CHESTEP , I VJAKTV 
TO SEE VoO SEPORE 

. TtoU GO

JU$>T
THINK i COMIN
\ BACX /

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres

rzinirio- Nei Jokio Kosulio

Kai kurie šios apielinkės drau
gijų danbuotojai jau 1927 me- 
ta:s uždavė sau klausimą: kaip 
tvarkosi, kaip pasilaiko kitatau
čių draugijųs? Ir kitą — ar 
negalima butų iš kitataučių kai 
ką pasimokinti? Tais pačiais 
1927 metais IllincLs valstija iš
leido įstatymą, reguliuojantį sa
vitarpinės pašalpos (benevo- 
lent) draugijas.

just as i thouCht-ajo\nT 
You MARCH IAJ TAERE. AMD 

T’oU^FACe ----
AREKiT TDU ashamed OF ? 
YoURSELF COVJG OUT WlTH Z 
such a eirry face? 
VJHAT DO TOL) SUPPOSE v 
PEOPLE W0l)LD T dIAJ K / Z
IFTHET SAVO Vou ft : 

kOUT Lm t T H AT** )

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

Q ’920, The American Tobacco.Co., Manufacturera

kad jų užduotis piranun galvon 
yra supažindinti draugijas ir 
narius, kokią išeitį galima ras
ti iš dabartinės keblios lietuvių 
draugijų padėties.

įSknnanymas išrodo įdomus ir 
vertas rimto dėmelio.

y Reporteris.

"Dailus laibumas ir asmens žavėtinu- 
mas eina ranka rankon. Štai kodėl aš 
taip vengiu nutukimo. Aš tatai darau 
išmintingai ir nesilepinu Klebinančiais 
Valgiais. Vietojju,aš užsirūkau Lucky, 
kuomet užeina ant seilės pageidavimas 
saldumynų. Tatai padaro mane dvigu
bai dėkinga ūžtą apkepinimo procesą 
—kadangi apkepinimo kvapsny* nu-

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų rnottp: 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. 

xPhonc Canal 2544—2545

Ir pagalios priėjo išvadą, kad 
lietuviams, tikslu išgelbėti sa
vo draugystes, reikėtų perorga
nizuoti jas lokiais pamatais, ko
kius nusako minėtas aukščiau 
Illinois valstijos įstatymas, iš 
leistas 1927 metais. To įstaty
mo punktų aš čia nekartosiu 
pažymėsiu lik tai, kad įstaty
mas reikalauja įsakmiai, idant 
kalbamų draugijų reikalai butų 
vedami artimoj valstijos prie
žiūroj; gi priežiūra yra palai
koma tam, kad nedavus nu
skriausti draugijų narių, jei ku
rioj draugijoj gimtų užmačių

kepinimas apsaugoja mano balsą, 
prašalindamas erzinančias medžia
gas. Štai kodėl aš negaliu išsitarėt nuo 
mylėjimo tą Luckie*!”

nesenai pa- 
duomenis

Musų lietuviai darbuotojai 
pradėjo susirašinėti su valstijos 
departamentu, kurio žinioj yra 
re.ikaT.ai tokių draugijų. Jie at
sikreipė į vieną kitą tų draugi
jų, kurios gyvuoja-jau susior
ganizavusios pagal tuos įstaty
mus. Del klausimų, kurie buvo 
neaiškus, jie kreipėsi prašyda
mi paaiškinimų ir gavo juos. 
Visus tuos klausimus ir visą rei
kalų musą Veiklielii lietuviai 
kart kurtėmis) diskusavo, svars-

Jeigu jus nematot "Bayer Kryžiaus" 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodS milionai žmo
nių ir kur; gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo
Neuralgijos.

Kiekvienas neišardytas "Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
ply skeliu kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iŠ 24 ir 100 plyskelių.

Priklausė šitokiai mažesnei 
draugijai narys kelioliką metų, 
mc’kčjo duokles ir specialios mo
kestis. kai draugijos narys mir
davo, kad jį tinkliniai palaido
jus, kad sukėlus šimtą kitą ddf 
teriy mirusiojo našlaičiams^ pa
gelbsti. Dabar gi, kai skaičius 

įjo draugijos narių sumažėjo ir 
dar sumažės laibiau, tai kiek 
jis pats gaus pomirtines?

Atsakymas: tris ar keturias 
dešimtis dolerių. O tuo tarpu 
jisai pats, draugystės narys, 
sensta. Gal nebetoli, kad jo 
šeima (našlaičiai) lauks pagal
bos iš draugijos. Bet kiek silp
na draugijėlė galės jam pagel
bėti? Nesenai girdėjau atsiti
kimą, kad mirė lietuvis ir vi
sos tiys draugijos, kurioms ji- 
seii priklausė, tepajėgė sudėti 
pomirtinės tik 120 dolerių. Ot 
jums ir rezultatas prikkiusimo 
draugijoms per kelioliką (o gal 
ir keletą dešimčių) metų ir mo
kėjimo duoklių joms.

Kas kaltas? Well, niekas ne
kaltas. O jei kaltas, tai tik 
Amerikos gyvenimas: senstame 
povai, išmirštame, naujų lietu
vių neatvažiuoja, o jaunuome
nė j mažas, ypač mažas palai
pinės draugijas nesi rašo.

Koki išeitis? Kur viltis lietu
viškoms draugijoms ?

Kai kurios draugijos (kliubai, 
kuopos, etc.) jungiasi. Ale iri 
jos ne visuomet rodo gyvumo. j 
O ve kitas klausimas: ar neat
sitiks su šiomis susijungusio
mis draugi jomis, kaip su tomis, i 
kurios dabar merdėja?

Tcvvn of i>ake darbuotojų 
sumanymas

Sol Kilis & Sons
PLUMBING A HEATING

Geriausias materiolas, pigiausio* 
kainos. Greitas patarnavimas, 
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St. 
Tel Cicero 130

šiais metais pasirodys pen
kios kometos. Senovės laikais 
kometos pasirodymas įvarydavo 
žmonėms nemažai baimės 
šiandien žmonės 
mėtos nėra karų 
laimių pavojai.

stančiai tatai daro— 
o savo sveikatą 

moterys išlaiko savo f ig-

Amerikos lietuvių draugijos, 
kliubai, kuopos, eLs. nyksta. Tai 
yra takias, kurio negalima už
ginčyti. Tai yra reiškinis, kurį 
gali pastebėti ir |>astel>ėjo visi, 
o ypatingai draugijų darbuoto-

čekoslovakija 
skelbė statistines 
kurios rodo, jog mažiausia ne- 
sveikapročių yra tarp ūkininkų. 
Tūkstančiai ūkininkų nesv-eika- 
pročių tenka 1.5, o tuo tarpu 
tūkstančiui profesionalų tenka 
8 nesveikapročiai.

, — kaip? Ot kokis klau- 
šiandien kamuoja ne vie- 

lietuviškų organizacijų na- 
r darbuotoją.

Tasai khiasimas darosi ypa
tingai opus nariams pašaipūnų 
draugijų ir kliubų. Kodėl?

(Ii štai kodėl, los draugijos, 
kurios turėjo po ketvertą ar

WroES 
N»ght and Moming to kecp 
diena Clean, Clear and Hcalthy 

Write for Free uEye Care** 
ar f,Eye lieauty” Book

Marine <X, Dept H. S, 9 B. OkioSt.,Chk«to

Padaro miegą poilsingą 
ir atgaivinantį

PraKtna miegas laipanUkai suailpnina ner
vus. muskulus ir organus ir suardo abelną 
sveikatą. Tas tankiai priveda prie menko 
virAkininio. sumažėjimo apetito. 
svorio ir spėkos, gasų ar vidurių ar pilvo 
išpūtimo. konstipacijos. _ inkšti 
suerzinimo _ ‘ :__ 2. ;__  ____
pnnaėių negaliavimų. Nuga-Tone 
tuos pakrikimus, kadangi jie užveria 
tus. kurie ..
mas. padaro riebų 
duoda .spėkos 

P us John _
Nuga-Tone ir salto. __
bar afi miegu naktimis gerai ir .............
riai i&einu reguliariai tris sykius j dien 
aft jaučiuos puikiai pabudęs ryte. I 
imant Nuga-Tone až buvau pavargs ir 
galėdavau miegoti”. Milionai žmonių susi
laukė tokių pat puikių pasekmių ifi 
Nuga-Tone. Jus galite gauti jų kur vaistui 
yra pardavinėjami. Jeigu vertelga jų ne
turi stake. pupraAyki jį užsakyti dėl jus 16 
urmo vaistynės.

Kinijos švietimo ministerija 
deda pastangų išpopuliarinti 
mandarinų kalbą visoj šalyj. 
Dabartiniu laiku Kinijoj yra la
bai daug dialektų, taip kad vie
nos apielinkės gyventojai negali 
»UHikulbeti su pry Ventoj uis kitos 
apielinkės. O tai, žinoma, truk- 
do vienybei.

VIETOJ SALDUMYNO.”

Tt’s toasted
Nei Jokio'Gerklė

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kili negalėjo jumis išgydyti, atšilau 
kykit pas mane. Mano pilnas iAegzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei a$ apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugr.vA. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jutų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pe 
galutino i Jegz aini :i avim o— kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 iki 1 po pietų.

tokį žygį papildyti.

Smulkiai tiek įstatymą, tiek 
pampos reguljavimą, įmanau, 
artimoj ateityje ims aiškinti 
patys darbuotojai, kurie yru su
sidomėję kalbamu reikalu. Da
bar dar pasakysiu, kad perei
tą trečiadienį įvyko iliendras ke
liolikos darbuotojų pasitarimas.

Jie nutarė kreiptis į draugi
jas pasiūlymu išaiškinti joms 
kalbama sumanymą ir pakvieti
mu remti jį. Susirinkusieji pa
skyrė laikinus organizatorius. 
Štai tų organizatorių vardai: 
A. J. Kareiva, Liudvikas Geleži
nis, Frank Puleikie, J. J. Zo$, 
John J. Vaišvila, J. Parkauskas, 
Edvardas * Kareiva, Nilkodimas 
Klimas, J. Goštautas. Tiksles
niam arba veiklesniam darbui 
šie organizoloriai išsirinko val
dybą: A. J. Kareiva 
J. P. Parkauskas — 
J. J. Zolp 
Kareiva — 
Pulę’kis - 
bininkas-

Reikia žinoti, kad ir organi
zatoriai ir valdyba yra laikini

Thh tankiui 
sumažėjimo 

. gasų 
konatipacijoii. 
galvos skaudėjimo 

negaliavimų.
_ . kadangi . _ ______ ___

stiprina nervų ir muskulų niste- 
raudonų kraujų ir |>ri- 

lyvingit-mems organams.
rulter«. Rhiladolphia. Pa., ėmė 

Jie yra puatvbėtini. Du- 
’ • mano vidų- 

____  ____ ______. 2'...iu ir 
puikiai pabudęs ryte. Pirm 
one aA buvau 

miegoti". Milionai 
tokių pat puikių 
i-. Jus galite gauti j

"J Jeigu i ____
pupraAyki jj užsakyti dėl

n s i—» ..............

MARGUMYNAI

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 1 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 Cr

Tai yra Šiandieninė išmintinga prie
monė—imk Lucky vietoj riebinančio 
saldumyno 
vyrai tuo būdu palaik 
ir drūtumą, o i 
uras dailiai laibas.
Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai 
suderinti ir sumaišyti, paskui apkepinti, 
kad isdirbt tokį kvapsnį, kuris smagiai 
pavaduoja tą pageidavimą riebinančių 
saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike 
nuo nesvarumų; 20.679 daktarai tatai 
pripažįsta, sakydami, kad Luckies ma
žiau teerzina rūkytoją, negu kiti ciga- 
retai. Štai kodėl žmonės sako: “Tai yra 
geras daiktas rūkyti Luckies.”
Tam tikra, aprubežiuota cukraus pro- 
pocija maiste yra patartina, bet žinovai 
griežčiausiai pabrėžia, jog perdidelis 
daugis riebinančių saldumynų 
kenksminga. Todėl, vardan apsirube 
žiavimo, mes sakome:—

,\ ,r‘s TOASTED" y j

,-w Ipl aAJkSm SoH! LaS i

KRAFTPllkNIX 
CHLESL CONUANY

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- • 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.
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Tarp Ghicagos 
lietuvių

Paveikslai iš Lie 
tuvos

buvo Lietuvos 
mokiniais ir jų 
budai (gimnas- 
žiurėti j priau-

O kur ji, lai ir diktatorius Sme
tona. Man netiko kariuomenės, 
nė karės buklų rodymas. Nors 
kariuomenei nesu priešingas, 
nes be jos kol kas negalima 
dar apseiti, tečiau anaiptol ne
su jos gerbėjas, kad ji ir butų 
“lietuviška” ar sava. Man tai 
atrodo lig varlės pūtimasis iki 
jaučio. Ljetuva gali turėt ka
riuomenę, tik ji negali prilygti 
didelėms valstybėms, nes tai ne 
mažiukės kišenei, nė galiai. Na, 
o jei ji negali, tai toks noras 
pasigirt (rodant vaizdus iš ka
riuomenės) yra lig pamėgzda.

Dar blogiau yra todymas Lie
tuvos bažnyčių su kunigais ir 
pamaldomis. Tą visi žinom.

Smagu pažymėti, kad Lietu
vos diktatorius rodant nė vie
ną sykį jiems rankų neplota, 
reiškia jie nebojami.

A beina i, vaizdai verti pama
tymo. Aiškus parašai, tik kaip 
kurie žodžiai savotiškai užvar- 
dyti; liaudis vadinama “publi-

Iš politikos lauko
Republikonų kliubo 

susirinkimas

atartina ėmėjams paveikslų 
voj daugiausia imti tokius 

paveilųslus-vaizdus, kurie tikra 

 

lietuviški, kurie yra iš sodžiaus; 
gyvenimo, ir tie, kurie siekia 
tyrai lietuviškuosius papročius 

Ant baigos rodyta iš “engels

Antradienį ir trečiadienį, sau
sio 22—23, Lietuvių Auditori
joj rodyta Lukšio iš Lietuvos 
parvežti, Lietuvoj imti paveiks
lai.

Paveikslai imti daugiausia iš 
valstybinio bendrojo gyvenimo 
— kariuomenės,\ bažnyčių ir 
mokyklų. Iš šių trijų sričių ra
si įdomiausios 
mokyklos su 
mankštinimo 
ties). Malonu
gančiąją kartą — pradines, vi
durines ir aukštosios mokyklų 
mokinius. Tai Lietuvos ateitis, 
jos žiedai.

Iš nuimtų apeigų, kurios ne
įeina nė vienon aukščiau ininė- 
ton sritin, įdomiausia ir ver
čiausia pamatymo tai Lietuvos 
Butovinės vietovės lankymas, 
Rambino kalno, joninių vakare. 
Tatai yra atmintis kūrenimo 
negesamos ugnies, kaipo auka gyvenimo nuotikiai. Jei lie- 

. m ni- vi liblni lineli-
musų bočių dievams.

Kitas žiūrėtojams tiko — tai 
sodiečių gyvenimo ir darbo są
lygos: pamatę verpėją ir šien- 
piuvius, jie plojo delnus. O tąsi 
reiškia pasitenkinimą. Tik gai
la, kad tokių Lietuvos ūkininko 
naminio gyvenimo vaizdelių 
kuomažiausia atvežta.

Rodyta Lietuvos kariuomenė.

tuviai ėjo pamatyt tiktai lietu
viškų vaizdų, tai nėra reikale 
juos kokiais ten priedais mai
tini, kurie su lietuvybe** nieko 
bendra .neturi, o kuriuos gal 
kasdie matyti. —A. R.

Amerikos tautiečiai!

PAIN-EKPELLER
n r c. pat.cjPF.

Nugalėkit |
Influenzą
enzi bandys uzpuni jus ir juių 
mvDA. Nesijuokite I* paprastų Per- 
ialinių Ir Kosulių, Skaudėjimų Kra
tinei, Gėlimo Pečiuose ir paprastu 
Gwklii Skaudėjimų. Atkreipkite i 
tat rimtos domia be jokio atine- 
llOfc’Tlena» įusu namų 
privalo dainai iisitnntJ su PAIN- 
EXPELLER1U — ypatingai kuo
met jaučiasi pailsusiais ir gelenčiais 
sąnariais. Prižiūrėkite sutapusias 
koias — stipriai ištrinkite kojų pa
dus su PAIN-EXPELLERIU ir ap
siaukite sausomis kojinėmis.

Yra Daug Lengviau livengti
Todėl visuomet laikykite bonkg 

PAIN-EXPELLER1O savo namuo
se. Jis praialina visus muskuljj gė
limus ir skausmus. .Viriau* žeiiasde- 
iimt metų senumo ir jis naudojamas 
vimm pasauly. Galima gauti 35c. 
ir 70c. didumo bonkutėse.

Jūsų pačių vaistininkas 
rekomenduos jums 

pain-expellerį.

Amerikos Lietuvių Republi
konų 9 Vardos Kliubas laikė 
metini susirinkimą sausio 14 d., 
Strumilo svetainėje. Narių da
lyvavo daug. Nors oras ir buvo* 
šaltas, bet nariai stengėsi da
lyvauti, kadangi turėjo būti 
svarstomi klausimai svarbus 
politikos darbuotėje.

Antanas Matikonis klausė 
pirmininką Misiūną, kiek teisy
bės yra žmonių kalbose, buk iš 
republikonų partijos Devintos 
Vardos Lietuvių Republikonų 
Kliubas gavęs čeki sumojo $400 
už pasidarbavimą. Toliaus J. 
Janušauskas paaiškino, kad vie
nas politikierius sakęs jam, jo- 
gei H. W. Elmore prisiuntęs p. 
Misiūnui, kaip kliubo pirminin
kui, laišką, kuriame žadėjęs 
duoti ar davęs ką ten už kliu
bo pasidarbavimą rinkimų lai
ku. Senasis kliubo kasieri’us, S. 
Dombrauskas, klausė pirminin
ko, ką šio kliubo nariai turės 
iš to, kad daug dirbo per pra
ėjusius rinkimus. Girdi, repub- 
likonai rinkimuose laimėjo daug 
vietų — tai ar jie yra prižadė
ję ką duoti lietuviams? Kliubo 
nariai, pasak Dombrausko, turė
tų žinoti taipjau visus tuos da
lykus. Geistina, kad tokie daly
kai butų paaiškinti susirinki
muose, o ne laikomi slaptoje.

Susirinkime paaiškėjo dar 
vienas dalykas. Laikraščiuose 
jau buvo matyti, kad lietuvis 
p. Kulis-Kulikauskas, paskelbęs 
savo kandidatūrą į aldermanus 
9-toj vardoj. Pranešta betgi ta
po, kad p. Kulikauskas jau ne- 
bekandidatuojąs. Esąs pailsęs, ir 
nekliudysiąs senajam alderma
nuiS. W. Govier’ui
eina aldermano pareigas šioje 
vardoje jau 12 metų. I

Susirinkimą buvo atlankęs ki
tas kandidatas, kokis ten šve
das Johnson, iš Puilmano. Jisai 
aiškinosi dirbąs Pifllmano dirb- 
tuvėje kaip darbininkas, bet 
nepasakė kokį darbą dirba. Vė-# 
liau teko nugirsti, kad esąs 
“čekeris”. O “čekeris” yra tpks 
samdinys, kuris tėmija į kiek 
laiko darbininkas, dirbąs kaval- 
kų darbą, atlieka savo užduotį. 
Tokis yra čekerių darbas. Vie
nas jų dabar prašosi Hoselando 
lietuvių republikonų kliubui 
kandidatu i 9-tos vardos alder
manus.

Johnsonul pabaigus kalbeli 
ir praėjus kokiaį 15 minučių, 
pasirodė S. W. Govier, dabarti
nis 9-tos vardos aldermanas. 
Susirinkimas pasitiko jį rankų 
plojimu. Jisai pasiprašė valdy
bos ir narių balso. Gavęs balsą, 
aldermanas paaiškino, ką jisai 
yra padaręs 9-tai vardai, kiek 
gatvių ištaisęs, kiek naujų leta- 
pų sudėjęs, kiek mokyklų pasta
tęs ir dar norįs daugiau pasta
tyti, kiek ugniagesių stočių pa
statęs, “Stop” ir “Go” šviesų 
sudėjęs gatvėse, kurios vadina
mos “Through streets”, etc.

Pabaigęs kalbėti, aldermanas 
Govier paprašė duoti jam klau
simus,''jei kas nori daugiau pa
aiškinimų. Jo kalbą susirinki
mas palydėjo plojimais.

Prieš ateisiant aldermanui 
Govier kalbėjo senasis kliubo 
kasierius, S. Dombrauskas. Jis 
įrodinėjo, kad kliubas turėtų 
remti senąjį aldermaną, būtent, 
Govierą. Dombrausko aiškini
mu, 9-ta varda turi geriausj 
aldermaną nuo tų laikų, kada 
šioje apielinkėje buvo alder 
manas Johnsonas. Johnsonas bu
vęs darbininkų draugas, jį iš
rinkę darbininkai ant Socialistų 
partijos tikėto ir antrai tarny
bai norėję išrinkti, bet darbinin
kų priešai, pasivadinę komu
nistais, suardę viską savo pur
vinu darbu. Po C. Jonsono ge-

Tinusias už kitus buvusius al- 
dermanus esąs dabar Govier, ir 
todėl lietuviu republikonų 9-tos 
vardos kliubas turėtų remti jo 
kandidatūrą ir busimiems rin
kimams. Lietuviams ir reikia 
tokių aldermanų, kurie gali pa
daryti gero visiems, o ne vie
nam kam nors. Gi aldermapas 
Govier, jei ką prižada padaryti, 
tai ir padarąs greitai ir teisin
gai, ir nereikalaująs iš biednų 
žmonių atlyginimo.

Susirinkime buvo ir 
norinčių kalbėti. Bet 
uždaryti susirinkimą, 
buvo šaltas oras ir
šieji norėjo greičiau eiti namo. |

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

Obelis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

Wm.J.Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1389

M

Vedame d r a t u ■ į 
naujas ir senai sta
bas pigiau negu ki
ti. Parduodam flx- 
terius ir viską ele- 
ktriiką.

4104 Archer A v.
Lafayette 3533

JUSTICE ELECTRIC
LIETUVIAI 

KONTRAKTORIAI

kuris

daugiau
skubėta
kadangi į

susirinku- I

kė nedaugiausia. Pažiūrėsime 
ką nuveiks naujoji. —Pilietis.

Radiola 18

dedant 
literatūros 
apžvalgas; 
iliustruoja 

meno vaiz-

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

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

10 augštas
JOS! F. KASNICKA, principalas

Ten ir is
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
COLUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolph St.
Chicago, UI.

NORTH GERMAN

Pilna Fizinė 
ir Analitinė 

Egzaminacija 
$5 < •f «

Tautiečiai, turite gerą progą 
savo viengenčiams, draugams ii 
pažįstamiems Lietuvoje suteik
ti čia labai branginamą kultū
rišką dovaną:

“Kultūra” iliustruotas moks 
lo, literatūros, visuomenės po
puliarus žurnalas, kuris lengvai 
rašomais straipsniais duoda 
daug įdomios medžiagos iš įvai
rių mokslo sričių, supažindinda
mas su juo laimėjimais ir kas
dien bevykatančia gyvenimo pa
žanga; ypatingos domės kreipia 
į kultūros istoriją bendrai ii 
kultūros kirbinio ir švietime 
darbo plėtojimąsi Lietuvoje; 
skiria nemaža vietos meno ir li
teratūros klausimais, 
musų ir pasaulinės 
kurinių kritikas ir 
savo raštus gausiai 
paveikslais ir šiaip 
dais.

Eina septintus metus ir 
Liet. Kultūros Tarybos ir 
dyje plačiai išsišakojusių “Kul
tūros” būrelių organas ir dėlto 
be jo bei jo komplektų negali 
apseiti nei vienos įstaigos, drau
gijos ir. šiaip kultūringo žmo
gaus biblioteka.

1929 metais žurnalas bus žy
miai padidintas ir patobulintas. 
Žurnalo prenumerata — Lietu
voje, Vokietijoje, Latvijoje ir 
Estijoje metams — 20 lt., pur 
sei metų - 10 lt.

Amerikoje ir kitur užsieniuo
se metams — 3 dol., pusėi me
tų $1.50.

Čia pat didžiausis knygų san
dėlis ir jų geriausias pasirinki
mas, knygynėlių sudarymas. 
Reikalaukit katalogų.

Adresas: “Kultūros” žurn. 
Administr. Šiauliai, Aušros alė
ja 1$.

yra 
liau-

—

Tegul 
jums; 
NfiSE 
reitus 
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIME

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

Dr. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metų; ypač sifilio, jau-

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, įrangų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausia* kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turiu gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA ' 
Naujienos

1739 So. Halated 8*.
Tel. Roosr^lt R5OO

Palaikyk kepenis ir 
vidurius veiklius su 

“Cajcare^”
Nebus daugiau galvos skau
dėjimo, didelio šalčio, sumi

gusių vidurių ir kon- 
stipacijos

Gauk 10 centų dėžutę dabar.
Nežiūrint kaip prastos yra 

jūsų kepenys, skilvis ar vidu
riai; nežiūrint kaip jūsų gal
va skauda, kaip suvarginus jus 
yra konstipacija, nevirškini
mas, aitrumas ir paįrę viduriai 

susilauksite 
su Casca-

— jus visuomet 
geistinų pasekmių 
rets.

viduriams,Neleiskite savo 
kepenims ar skilviui jus var
ginti. Paimk Cascarets šį va
karą ; pašalinkit galvos skau
dėjimą, aitrumą svaigulius, 
nerviškumą, skaudantį, pilną 
gasų, rukštų skilvį, strėnų 
skaudėjimą ir visus kitus ne
smagumus; išvalykit savo vi
durius nuo visų gasų, tulžies ir 
sukietėjusių medžiagų, kurios 
ir gimdo visus nesmagumus.

10 centų dėžutė reiškia svei
katą, laimę ir skaisčią galvą 
per mėnesius laiko. Nebus dau
giau nesmagių, vargingų dienų, 
jei jus retkarčiais imsite Cas
carets. Visi aptiekininkai par
duoda Cascarets. Neužmirškit 
vaikų — jų mažiukai viduriąi 
taipjau reikalingi yra švelnaus 
valytojo.

Vidurių Paįrimas, 
Galvos Skaudėjimas

ir Kvaitulys
Jei jusu viduriai serga, jus visas 

sergate. Jeigu jus negalite suvirškin
ti savo maisto, jus žudote savo spė
kas, darotės nervuoti ir jaučiatės tiek 
pat pavargę atsikėlę kaip ir eidamii 
gulti.

Per 10 metų Tanlac sugrąžiąo svei- į 
katą ir veiklumą daugeliui tūkstan
čių žmonių, kurie taip pat kentėjo, 
kaip ir jus.

P-as Edward B. Hali, 579 Kiefer 
Avc., Columbus, Ohio, sako: Mano 
viduriai buvo tiek paįrę, kad aš var
giai galėjau valgyti! Bet i mažiau 
mėnesį laiko pradėjus, vartoti Tanlac j 
mano apetitas pasidarė didelis ir ma
no viduriai kuogeriausia dirbo.”

Leiskite Tanlac padaryti jums tų 
patį, ką jie padare šiam kentėjusiam. 
Jie pataiso aštriausius virškinimo or
ganų pakrikimus — pašalina gasus, 
pilvo ir vidurių skaudė’inią. Jie sugrą
žina apetitą, gyvumą ir tvirtą miegą.

Tanlac yra padarytas iš šaknų, žie
vių ir žolių. Kainuoja mažiau 2 cen
tų už dožą. Gaukit bonką šiandien 
nuo savo aptiekininko. Pinigai bus 
sugrąžinti, jei jis jums nepagelbės.
tp vTanlac

52 MILIŪNAI BONKŲ SUNAUDOJA

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Visa elektrinė
Šitame gražiame rie
šuto medžio kabinete. 
Visiškai įtaisyta, ga- 

. gata vartojimui už

SI69«00
Lengvais išmokėji
mais su mažu priedi- 
niu primokėjimu ♦ už 

knygų vedimą.
RCA. Radiola 18" su tūbomis $115.00. Šitas 

.naujas apdirbimas tik už $169.00 susideda iš 
pilnos RCA. Radiolos 18, riešuto medžio kabi
nete su įdėtu spykeriu. Nepaprastai didelė ver
tė. Ateik šiandien pamatyti ir paklausyti.

Duosime geras kainas už jūsų senus radios 
ir fonografus.

Be to mes įgalioti pardavinėti ir kitų iš
dirbysčių radios: Zenith, Majestic, Atwater 
Kent, Freshman, Sparton, Bosch, Colonial, 
Eveready, Victor ir Eiseman. Didelis pasirinki
mas.

Jos. F. Sudrik,
3417-21 S. Halsted St., Tel. Boulevard 4705

AUTOMOBILIU PARODA 1929
DABAR PamatyKit NAUJUS}

1929 CENTURY
HUPMOBILES j

Šie viską viršijantys Century automobiliai yra dabar geriausiai 
padaryti visose jų smulkmenose. Jie dabar viršija visus augščiau- 
sius standardus veikimo ir duoda naują išraišką mechanikos prin
cipams, gražumui ir tobulumui, kuriais dabar pasižymi visi Hup- 
mobile šešių ir aštuonių cilinderių Century automobiliai. Pama- 
tykit juos dabar pas Balzekas Motors. Daug visokių stilių ir įren
gimų. Century šešių nuo $1345 iki $1645. Century aštuonių nuo 
$1825 iki $2125. Visos kainos f. o. b. Detroit.

NEW 1929 HUPMOBILE

EIGHT

6012 So. Kedzie Avenue

J

Parduodame varto
tus automobilius vi- 
šokių išdirbysčių 
geriausiom išlygom

Mes priimam senus 
automobilius į mai
nus labai geromis 
sąlygomis.

SIX
BALZEKAS MOTORS

(
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86% AMERIKOS GYVENTOJŲ — BETURČIAI

Vienas Londono laikraštis paskelbė Amerikos Dar
bo Sekretoriaus, James J. Davis’o, laišką, rašytą gruo
džio m. 28 d. Jame yra šitokia įdomi vieta:

“Aš sutinku, kad Amerikos darbininko būklė 
yra geresnė, negu kurios kitos šalies darbininko 
visame pasaulyje. Bet Amerikos darbininkas negy
vena Utopijoje. Jokia šalis negali būt laikoma Uto
pija, kuomet 86 nuošimčiai jos žmonių yra betur
čiai.” •
Vadinasi, Jungtinių Valstijų valdžios atstovas pri

pažįsta, kad šioje šalyje 86 nuošimčiai gyventojų yra 
beturčiai, ir tik 14 nuošimčių yra pasiturintys žmonės. 
Tai tikrai nėra Utopija.

Bet ką tuomet reiškia tas Amerikos “gerbūvis“ 
(prosperity), apie kurį tiek daug kalba valdžia ir kapi
talistiška spauda? Ji reiškia tai, kad milžiniška žmonių 
dauguma savo darbu ir prakaitu krauja turtus mažai 
saujai turtuolių.

protiškai. Jei taip iš tiesų bu
tų, tai Pitcairno gyventojai tu
rėjo visai isšigimti.

Pasirodė vienok visai kas ki
ta. Laivų daktarai, kurie su
stodavo saloj, pastebėjo, jog 
vaikai yra visai normalus ii 
sveiki. Jauni salos vyrai pasi
žymėjo teavo jėga, šešis šimtus 
svarų jie nešdavo be jokio sun
kumo. *

Iš pradžių tais pranešimais 
mažai kas tesidomėjo. Bet apie 
šio šimtmečio pradžių tapo pa
skelbti Gregoro Mendelo raštai. 
Mendel Brunn’o klioštoriuj darė 
eksperimentus su žirniais. Tie 
eksperimentai padarė tikrų re- 
voliuciją genetikos moksle.

Harvardo universiteto zoolo
gijos profesorius, Dr. William 
E. Castle, pradėjo daryti ekspe
rimentus su vaisių musėmis.,Jis 
sutuokė, taip sakant, brolius ir

BIAURŲS KOMUNISTŲ ŠMEIŽTAI

Amerikos komunistų spaudos organai per keletą 
paskutinių dienų ėmė biauriai šmeižti Socialistų parti
jos vadą, adv. Morris Hilląuitą, prikaišiodami jam, kad 
jisai buk “pavogęs” $150-000 “kairiųjų” adatos pramo
nės darbininkų unijoms. Hilląui'tas jau pareiškė viešai, 
kad jisai už tuos šmeižtus trauks teismo atsakomybėn 
komunistų laikraščius “Freiheit” (žydišką) ir “Daily 
Worker” (anglišką), o taip pat ir atskirus asmenis, ku
rie yra atsakingi už tas kriminales atakas.

Kadangi ir lietuviškos bolševikų davatkos kartojo 
anų dviejų laikraščių melus, tai čia bus ne pro šalį ke
liais žodžiais parodyti, iš ko tie šmeižtai kilo. Dalykas 
buvo toks, kad 1926 m. komunistų kontroliuojama mo
teriškų rūbų siuvėjų unijos Bendroji Taryba, vesdama 
streiką, užtraukė stambią paskolą International Union 
banke. Kaipo skolos užtikrinimą (security), ji davė ban
kui apie 375 to banko akcijas ( šėrus), kurias ji valdė, 
ir užstatė porą namų. Streiką pralaimėjusi, komunisti
nė Bendroji Taryba paskolą grąžinti bankui nepajėgė, 
todėl bankas turėjo parduoti jos užstatus. Kadangi pi
nigų, gautų už banko akcijų pardavimą, neužteko pa
dengti, tai bankas ryžosi parduoti ir užstatytuosius jam 
namus. Tuomet komunistai pakėlė triukšmą ir ėmė 
šaukt, kad bankas “skriaudžiąs” Bendrąją Tarybą, nes 
serų vertė, kurie buvo užstatyti paskolos užtikrinimui, 
turėjusi pilnai atlyginti banko duotąją paskolą. Prieš 
metus laiko komunistai užvedė bylą prieš keletą asme
nų, kuriems bankas buvo pardavęs užstatytuosius šėrus, 
reikalaudami, kad tie asmens sugrąžintų jiems keletą 
dešimčių tūkstančių dolerių, kuriuos jie buk “nedamo- 
kėjo”, pirkdami iš banko užstatytuosius šėrus.

Ši byla neseniai buvo nagrinėjama New Yorko teis
me, ir teisėjas komunistų skundą atmetė. Komunistų 
advokatui, p. Boudin’ui, teisėjas dar išreiškė pabarimą, 
kam jisai vartoja teismą dėl “fishing expedition”.

Iš tiesų, ta visa byla buvo sugalvota “žuvavimo“ 
tikslais: — kad komunistai turėtų medžiagos šmeižti 
Hilląuitą ir kitus jų neapkenčiamus žmones spaudoje.

Tranzakcija, kuri įvyko tarp banko direkcijos ir 
asmenų, nupirkusių užstatytuosius šėrus, buvo visais 
atžvilgiais teisinga ir teisėta. Jei skolininkas neatiduo
da paskirtu laiku skolų bankui, tai bankui nepalieka 
nieko kita, kaip tik parduoti užstatą; net valstybės įs
tatymai reikalauja, kad bankas taip darytų. Užstatytie
ji Šerai buvo parduoti, prisilaikant tos tvarkos, kuri yra 
nustatyta International Union banko Šerų pardavimui. 
Ta tvarka, būtent, yra tokia, kad kiekvienas to banko 
serų savininkas, kuomet nori parduot savo šerdis, tai 
turi pirmiausia pasiūlyti juos banko direkcijai, kuri 
apie tai praneša kitiems šėrininkams: jie turi pirmybę 
banko serų pirkime, bet mokėt už juos jie turi ne.ma- 
žiaus, kaip yra Šerų vertė pagal knygas (book value). 
Šita procedūra buvo atlikta, ir grupė žmonių, kurie nu
pirko tuos serus, užmokėjo už juos pilną “knygų vertę”.

Komunistai dabar šaukia, kad akcijos buvusios par
duotos “per pigiai“, nes rinkoje (markete) jų vertė tuo 
laiku buvusi aukštesnė, negu rodė banko knygos. Taigi 
jų priekaištai susiveda įsų’ie to, 'Kad, spėk oliuojant rili-

Užsisakyfho kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .................. *............... $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiam ................... 1.5
Vienam mėnesiui .......................... 7 5

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .............................. 8c

• Savaitei ..............................   18c
Mėnesiui ....................... ......... .... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams .............................  $7.0
Pusei metų .............................. 8.5
Trims mėnesiams .............. ..... 1.75
Dviem mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui   ..................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ............   $8.00
Pusei metą ..........................  4.00
Trims mėnesiams ..........-...... 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Dr. H. L. Shapiro, Amerikos 
antropologas, nesenai sugrįžo iš 
ekspedicijos. Jis parsivežė ne
paprastai įdomių žinių apie vie
nos salos gyventojus.

Mažytėj Ramiojo vandenyno 
saloj, Pitcairn, kurių jis aplan
ke, gyvena įdomiausi kolonija 
pasaulyj. Prieš pusantro šimto 
metų devyni maištininkai sunai
kino pavogtų laivų ir su savo
žmonomis apsigyveno toj saloj, 
įkurdami izoliuotą nuo viso pa
saulio mažiukę valstybę.

Laikui bėgant jų įpėdiniai, 
visi artimi giminės, vedė tarp 
savęs, šiandien saloj priskai- 
toma iki tūkstančio gyventojų. 
Kadangi vedybų ir gimimų re
kordai buvo vedami nuo pat 
pradžios, tai dabar galima 
spręsti apie “giminingo krau
jo” susimaišymo pasėkas. Tos 
salos gyventojai padarė nepa
prastai įdomų eksi>erimentą. 
Mat, žmonės nuo senų laikų yra 
linkę manyti, kad artimų gimi
nių sutuokimas veda prie išsi
gimimo. Tos nuomonės laikėsi 
ir mokslininkai.

Dr. Shapiro pasiryžo patirti 
tos nuomonės teisingumų. Tuo 
tikslu jis ir keliavo į Pitcairno- 
salą. Jo tyrimai/tos salos gy
ventojų sukelia/ abejojimų kai 
dėl to, jog giminių sutuoktuvės 
veda prie išsigimimo.

Tos kolonijos pradžia siekia 
balandžio 28 d. 1778 m., kuo
met laivas “Bounty“ plauke iš 
Polinezijos salų į West Indies. 
Praleidę šešis mėnesius Poline
zijos salose, kur gyvenimas bū
va labai lengvas, jūreiviai at
prato nuo sunkaus darbo ir aš
trios disciplinos. Jie nebegalėjo 
pakęsti kapitono William Bligh 
geležinės rankos.

Kai kapitonas miegojo, būrys 
jūreivių įsiveržė į jo kajutą ir 
užgriebė laivą. Bligh ir dar 
aštuoniolika jūreivių tapo suso
dinti į valtelę ir paleisti netoli 
kanibalų salos. Gi patys maiš
tininkai pasiryžo gryžti į drau
gingą jiems Tahiti salų.

Tahiti saloj kai kurie maiš
tininkai negalėjo nurimti. Jie 
žinojo, kad Anglijos valdžia dės 
pastangų juos nubausti. Tad de
vyni jų, kurie buvo vedę su ta
itietėmis, ir dar šeši vietos 
vyrai (trys jų su savo žmono
mis) susėdo į laivą “Bounty“ ir 
išplaukė. Su savim jie pasiėmė 
šiokių tokių įrankių, keletą viš
tų ir porą ožkų bei kiaulių.

Nuplaukę porą šimtų mylių, 
jie pastebėjo mažytę salą, kuri 
buvo apie pusantros mylios il
gio. Prie salos jie laivą sude
gino, o patys ant visados atsi
skyrė nuo civilizuoto pasaulio. 
Tokiu budu prieš pusantro šim
to metų susikūrė ta nepaprasta 
kolonija, kurią Dr. Shapiro spe
cialiai vyko studijuoti.

Per daug šimtmečių buvo 
manoma, jog kuomet apsiveda 
artimi giminės, tai jų vaikai 
yra silpni tiek fiziškai, tiek

koje, už tuos šėrus butų buvę* galima gauti daugiau, ne
gu parduodant šėrininkams. Bet International Union 
banko taisyklės kaip tik ir buvo padarytos taip, kad 
šėrininkai turėtų pirmybę prieš spekuliantus, a Jei ko
munistams tos taisyklės buvo negeros, tai kam jie dėjo 
unijos pinigus į to banko šėrus. Ir jeigu Šerų vertė bu
vo tokia, kad jais buvo galima padengti Bendrosios Ta
rybos skolą, tai kodėl ji davė, kaip užstatą, ne tik banko 
šėrus, bet da ir dvejetą namų?

Teisme, pralaimėję, komunistai bando atsigriebti 
šmeižtais spaudoje. Bet šį kartą jiems tur būt teks ne
skaniai atsirūgti.

vairius

Pitcairno salos gy
ventojai

D<r. Shapiro ekspedicija.—Ypa
tinga kolonija. — Kolonijos 
atsiradimo istorija. — Men- 
delo eksperimentai. — Ekspe- 

% rimentai su musėmis, žiurkė
mis ir jurų kiaulaitėmis. — 
Maištininkų nesutikimai. — 
žydynės.—Aleksander Smith. 
— Respublikos tvarka.

seseris muses iki penkios dešim
tys trečios gentkartės. Jokios 
degeneracijos neįvyko. Dr. He- 
len D. King Philadelphijos Wis- 
tar institute darė panašius eks
perimentus su baltosiomis žiur
kėmis. Eksperimentai tęsėsi 
šešerius metus. Per visą tą lai
ką nebuvo pastebėta jokio žiur
kių sumenkėjimo arba išsigimi
mo. Tokių pat rezultatų gavo 
ir Dr. Sevvall Wright, kuris da
rė eksperimentus su jurų kiau
laitėmis.

Akivaizdoj tų faktų kai ku1 
rie mokslo žmonės pradėjo abe
joti dėl senoviškos teorijos tei
singumo. Bet musės, žiurkės 
ir jurų kiaulaitės nėra žmonės. 
Tik eksperimentai su žmonėmis 
gali nustatyti teisingumą ar 
klaidingumą tos teorijos, kad 
artimų giminių vaikai išsigims
ta (pavyzdžiui, vaikai, kurie 
gimsta iš brolio sutuoktuvių su 
seserim).

Atvykęs į Pitcairno salą, Dr. 
Shapiro surado, jog tas mažas 
žemės sklypelis buvo savo rųšies 
laboratorija, kur eksperimentai 
tęsėsi per pusantro šimto metų.

Pirmą naktį pabėgėliai pralei
do jūreivių palapinėse, laukda
mi kiekvieną minutę vietos gy
ventojų puolimo. Ant rytojaus 
keli vyrai pradėjo tirti salą. Jie 
surado, jog sala buvo neapgy
venta. Jos gyventojai susidėjo 
tik iš paukščių, driežlių ir žiur
kių.

Jūreiviai padalino salą į de
vynias dalis. Savo dalyj kiek
vienas jų pasistatė sau namuką 
Ir pradėjo dirbti žemę. Kalnuo
se buvo surastas medis, iš ku
rio žievės jie pasidarė sau tink
lus.

Be žuvies ir vaisių jie dar 
naudojo maistui paukščių kiau
šinius. O kartais, taip sakant, 
ant didžiųjų švenčių jie išsi
kepdavo sau. ir paršiuką.

Laiko rekordavimas buvo la
bai svarbus dalykas. Pirmam 
gimusiam vaikui jie davė var
dą “Thursday October”, kadan
gi jis gimė ketverge spalių mė
nesyj.

Ir pradžių viskas ėjo gerai. 
Tačiau kuriam laikui praėjus, 
prasidėjo vaidai ir nesutikimai. 
Vienas maištininkas neteko 
žmonos, kuri.berinkdama paukš
čių kiaušinius įkrito į jurą ir 
prigėrė. Jis pasiryžo atimti 
moterį iš tahitiečio. Tahitie- 
čiai pakėlė maištą ir nužudė 
penkis jūreivius, kol patys ti
kusieji jūreiviu tapo nugala
byti.

Trude Kollln, viena gražiau
sių ir populiariškiausių Austri
jos aktorių.

Vienas likusiųjų jūreivių, ku
ris savo laiku dirbo škotų bra- 
vare, pasidarė iš “ti” augmens 
munšaino. Prisigėręs to mun- 
šaino, jis pakvaišo ir įšoko į 
jurų. Tarp likusiųjų trijų kilo 
vaidai ir vienas jų tapo nužu
dytas. Kuriam laikui praėjus 
vienas mirė nuo dusulio.

Dešimčiai metų prabėgus po 
to, kai maištininkai apsigyveno 
saloj, išliko gyvas tik vienas 
Alexander Smith, dešimts mo
terų ir devyniolika vaikų .

O kapitonas Bligh su 18 ju- 
reivių per pusantro mėnesio sa
vo mažu laivuku nuplaukė 3,1618 
mylių, kol pasiekė olandų kolo
niją. Kaip jis galėjo padaryti 
tą neįmanomai sunkią kelionę, 
tiesiog sunku ir suprasti.

Kai Anglija sužinojo apie ka
pitono Bligh nelaimę, ji tuoj 
pasiuntė laivą maištininkams 
gaudyti. Maištininkai, kurie 
pasiliko Tahiti saloj, tapo suim
ti ir pargabenti į Londoną. Apie 
kitus devynis, 'kurie apleido Ta
hiti, buvo pranešta, jog jie mi
rė. Tik prabėgus dviem dešim
tim metų pasaulis sužinojo apie 
devynių maištininkų likimą.

Amerikos laivuko kapitonas 
sustojo prie mažiukės salos pa
siimti vandens. Jis manė, kad 
salos gyventojai yra laukiniai 
žmonės. Bet koks jo buvo nu
sistebėjimas, kuomet jie pradėjo 
kalbėti angliškai! Jis patyrė, 
kad toj keistoj respublikoj kiek
vienas vaikas iki šešiolikos me
tų turėjo mokytis. Kas metai 
vyrai ir moterys rinkdavo sau 
valdžią. Paveldėjime turto mo
terys turėjo tokias pat teises, 
kaip ir vyrai.

Alexander Smith buvo nepa
prastas žmogus. Pats per save 
jis išmoko skaityti, berankioda
mas popiergalius Londono gat
vėse. Pasitaikė, kad tarp at
vežtų į salą dalykų buvo bib
lija ir maldaknygė. Tos knygos 
ęlavė Smith’ui progos pasitobu
linti rašyboj.-Vėliau jis pradė
jo mokyti vaikus.

Nuo pat pradžios Smith pra
dėjo vesti gimimų ir vedybų re
kordą. Tarp kitko jo istoriš
koj knygoj randasi toks užra
šas: “Musų respublikoj šiais 
metais atsirado septyni nauji 
gyventojai,'—gimė trys berniu
kai ir keturios mergaitės.“

Kuomet Smith mirė turėda
mas 65 metus amžiaus, tai sa
los gyventojų skaičius siekė 
106. Tarp jų buvo 26 vedusios 
poros. Vėliau Amerikos laivai 
dažniau sustodavo prie salos, 
atveždami naujas idėjas. Vieno 
kapitono žmona išgyveno saloj 
keletą mėnesių.

Prieš 75 metus Pitcairno gy
ventojai gavo nuo Anglijos val
džios Norfolko, salą, kadangi 
jiems pasidarė perdaug ankšta 
gyventi.

Trumpoj ateityj, kaip rašo 
‘JPopular Science Monthly“, pa
sirodys Dr. Shapiro knyga apie 
Pitcairno gyventojus. Manoma, 
kad ta knyga žymiai sutvirtins 
poziciją tų mokslininkų, kurie 

tvirtina, jog artimų giminių su
tuoktuvės neveda prie išsigimi
mo.—K. A.

MARGUMYNAI
Amsterdame, Olandijoj, atsi

darė bankas, kurį patronizuoja 
išimtinai moterys. Tai pirmas 
tos rųšies bankas toj šalyj.

- ♦ ♦ ♦

Skautų organizaciją, kaip ži
nia, įkūrė Sir Robert Baden- 
Powell. Šiandien skautų yra 
milionierių. Jų skaičius 1928 m. 
tik Amerikoj jų yra apie 600,- 
000. 

♦ * ♦

Statistinės žinios rodo, jog 
1914 m. Amerikoj buvo 7,000 
milionų. Jų skaičius 1928 m. 
pašoko iki 40,000. Daugiausia 
milionierių priviso laike pasau
linio karo, kuomet “šimtapro
centiniai patriotai“ ragino ki
tus kariauti ,o patys darė didelį 
biznį. 

♦ ♦ ♦
Nors ir sakoma, kad savo gy

vasties išlaikymas yra svar
biausias gamtos įstatymas, bet 
faktai rodo, jog ne visuomet 
taip tėra. Savižudžių skaičius 
yra gan didelis. 1900 m. šim
tui tūkstančių gyventojų teko 
14.9 savižudybių ir 3.4 žmog
žudysčių. 1927 m. savižudybių 
buvo 16.3, o žmogžudysčių 
10.4.

Daugiausia savižudybių 1927 
m. įvyko (ant kiekvieno šimto 
tūkstančių gyventojų) seka
muose miestuose: Sacramento 
—50.9. Davenport, Iowa,—49.6; 
San Diego--47.7; San Francis- 
co—43.8, ir Cedar Rapids, lo- 
wa,—33.3.

žmogžudysčių skaičiumi 1927 
m. pasižymėjo sekami miestai: 
Memphis, Tenn., šimtui tuks
iančių gyventojų žmogžudysčių 
teko 69.3; Birmingham, Ala.,— 
63; Charlotte, N. C.,—55.ą; 
Jacksonville, Fla.,—54; Atlan
ta, Ga.,—43, ir Miami, Fla., , 
40. Nors Chicaga ir skaitosi 
pavojingu miestu, bet žmogžu
dysčių 1927 m. kiekvienam šim
tui tūkstančių gyventojų buvo 
tik 13.3.

* >:« ♦

Hans C. Syz padarė labai į- 
domų eksperimentą Johns Hop- 
kins universitete. Buriui medi
cinos studentų jis perskaitė są
rašą žodžių, norėdamas patirti, 
kokie žodžiai padaro daugiau
sia įtakos. Studentų emocinė 
reakcjja buvo registruojama 
tam tikrais aparatais.

Didžiausią emocinę reakciją 
pagimdė paminėjimas eksperi
mentuojamo asmens vardo. Rea
gavo 84 nuošimčiai. “Nuogas 
kūnas“ užėmė antrą vietą (rea
gavo 80 nuoš.) Po to sekė “buč
kis“ (72 nuoš.), “vyras-žmona“ 
(66 nuoš.), Kristus (62-Tnioš5 
ir t.t.

įdomu pastebėti, kad instru
mentų rekordai nesutiko su 
studentų atsakymais. Pavyz
džiui, du studentai tvirtino, jog 
paminėjimas žodžio “tėvas“ 
juos labiausia sujudino. Tuo 
tarpu instrumentas beveik jokio 
susijaudinimo neužregistravo. 
Tik 12 nuošimčių prisipažino, 
jog paminėjimas žodžių “nuo
gas kūnas” juos sujaudino, bet 
laboratorijos instrumentai, ku
rie neslepia teisybės, parode, 
kad tie žodžiai sujudino 80 
nuoš. studentų.

, * # *

Paryžiuj yra, taip vadinamas, 
prasikaltimų muziejus. Dr. Ed- 
mund Locard yra to muziejaus 
direktorius. Muziejuj randasi 
ne tik kriminalistų fotografijos, 
pirštų antspaudos, parašai ir 
biustai, bet ir visokie krimina
listų naudojami įrankiai. Pavyz
džiui, vienas kunigas pasidarė 
iš švino rožančių, kurį jis var
todavo ne maldoms, ale plėšimo 
tikslams. Su rožančių jis tvo
davo aukai per galvų, o paskui 
ją apiplėšdavo. Kunigas pateko 
policijai j rankas, o rožančius 
atsidūrė prasikaltimų muziejuj.

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

Gera Sveikata Pri
klauso Jums

Gamta suteikė jums pastebėtiną 
fizinę kūno mašiną. Jeigu jus-gyve
nime prisilaikysite gamtos įstatymu, 
tai jus nesirgsite. Bet didžiuma mu
sų vienokių ar kitokiu budu peržian- 
gia sveikatos įstatymus, todėl mes 
turime šalčius, skaudėjimus, susirgi
mus ir daug kitų kūno pakrikimų. 
Gera sveikata reikalauja reguliario 
vidurių išvalymo. Nature’s Lawlax 
yra gamtos geriausia pagelba. Kuras, 
kuris palaiko kūno mašineriją veik
lume yra oras, kuri jus kvėpuojate, 
vanduo, kuri jus geriate ir maistas, 
kurį jus valgote. Nature’s Lawlax 
švelniai veikia ant kepenų ir tuo pa
čiu laiku pagelbsti inkstams filtruoti 
ir išvalyti kraują. Kai būna sugrą
žintas jų sveikas veikimas, skilvis 
tada būna sveikame stovyje. Jus 
gaunate pilną naudą iš jūsų suvalgy
to maisto ir sugryŠtate į stovi geros 
sveikatos ir laimės.

Jeigu jus nesijaučiate pilnai gerai, 
tai neatideliokit nė vieną dieną, bet 
nueikit į artimiausią aptieką ir gau
kit mėliną dėžutę Nature’s Lawlax 
— 25 ar 50c. didumo su pinigų grą
žinimo garantija.

Pradėkit šiandie budavoti savo at
sparumą prieš ligas su šiais gerais 
vaistais. #

Jeigu jus' gyvenate ten, kur nega
lite gauti Nature’s Lawlax, Šeimir.i- 
nio daktaro $1.00 didumo dėžutė bus 
pasiųsta greitai pirmos klesos paštu 
tiesiai jums iš John H. Wilcox Co., 
4718 North St. Louis Avė., Chicago,

PENKIOLIKĄ ME
TŲ “NAUJIENŲ”

JUBILĖJUS
I

Didysis

“NAUJIENŲ”

Koncertas
įvyks

Nedėlioj, vasario 10,
Wicker Park Svet.,

2040 W. North Avė.

Mažojoj Svetainėj
— jaunuolių koncertas *

Didžiojoj Svetainėj
— didysis koncertas

Dalyvauja:

Birutės Choras
Pirmyn Mišrus Choras
Leonard Brunwaldas
Povilas Stogis
Vąferija Čepukiutė
A. Bolšakow
Draugija “Bijūnėlis”

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų ............... $1.00
Kopija  -.................. 10c

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

The English Column

At a recent meeting held 
Jau. 7, 1929 at Gage Park new I
offices were eleeted: Jos. Kau
las was re-eleeted president be- 
cause of his unsurpassed efforts 
to niake No. 344 what it is to- 

Ari-| day.
J. Kebokas was re-eleeted 

mintims apie Chicagos vice-president. J. Thomas, a 
very ambitious member —was 
eleeted financial secretary. J.

Juodas gimė, juo 
das ir mirs

(Diskusijų eilėje)
“Naujienų” No. 17-nie 

mantas reiškia pritarimo “l^iu-j 
škės” 
lietuvių vaikų auklėjimų. Tai 
siu ir aš savo žodį delei to.

Rekordai didžiumos prasižen-'Josephitis, a new member, was
i'odo, ka.<i 845 i^uoš.

visokių prasižengėlių išauklėjo 

motinos, kurios nedirbo. Liku
sius 14 nuošimčių išauklėjo dar- 
Liuinkės motinos.

Suvienytose Valstijose moti
noms mažiausia reikia dirbti, 
negu ibet kurioje kitoje šalyje. 
Nedirbančių motinų vaikai irgi 
vengia dirbti ir skaito nusikal
timu dirbti. Jiems potauti ii 
išdykauti išrodo esant prakil- 
na ir gražu. Todėl Suvienytos! 
Valstijose, palyginti, yra dau
giausia prasižengėlių.

Darbas nėra ir neturi būt 
skaitomas prasiženigliniu. 
nedirba, tas yra prasižengėlis 
Ir kaip prasižengėlis, neturi tei 
sės maišytis draugijoje.

Visus pagerinimus pasaulyje 
padare tik dirbantys žmones 
žmonės, kurie skaitė darbų ui 
garbę. Jie dirbo, 
ti turėtų palys ir 
butų kas valgyti.

Motinos, kurios 
uždirbus daugiau pinigų, ir a- 
čiu tam galėjus vaikus į moks
lą leisti; arba motinos, kurio, 
dirba dėl sveikatos, nes diibda- 
mos jaučiasi sveikiau, arba mo 
tinos, kurios nenori būti dyka 
duonės, — tokios molinos už 
si tarnauja pagarbos ženklus, i’ 
reikia mums džiaugtis tokio
mis molinomis.

Aš žinau, kad tokių motini 
vaikai išauga į naudingus pilie 
čius, kurie skaito už garbę dir
bti ir gerbia visus, kurie dirba

Ka*

idant valgy - 
kitiems' kad

dirba

1« u rer. Ali*. Joseiih i- 
tis is a very intelligent young 
man. He holds a position in a 
down-town bank. P. Walenches 
was re-eleeted corresponding 
secretary. Otto Riauba another 
new member was appointed Sgt. 
at Arnis. New trustees are W. 
Stevens and A. Kachinsky. P. 
Walenches and J. Josephitis are 
members of the auditing com- 
mittee.

With this nevvly eleeted staff 
of officers we are going to head 
the list.

Joseph Thomas, an active 
member in the line of sports, 
has made a movė to organize 
a base bąli team. There are 
numerous actions to be taken 
before doing so. We mušt apply 
to the Board of Executives for 
funds.

We want to thank all our fel- 
low members i n other chapters 
for their prompt remittances as 
to tickets which were sent them 
for our dance hekl November 
10, 1928 at the West Englewood 
Masonic Temple.

A spėriai meeting was held 
Jau. 18, 1929 at Gage Park i 
vvhereby the contest sponsered 
by the SLA. was discussed in 
detail. This contest will permit 
some ambitious Lithuanian boy

or giri a stay in their paronts’ 
native land, Lithuania, for a 
special lenght of time. The re- 
ųuirements are very simple. 
Any member geting applicants 
for his or ber lodge will be 
given so many credits. The one 
geting most credist will be the 
first prize winner. Don’t for- 
get, members, there are lots of 
other prizes you might likę to 
have.

The 29-th of Januarj/ will be 
the first anniversary of this 
lodge. We are proud to say 
that we have accmplished a 
great deal. Already we have 
close to fifty members. Lašt 
year we organized a tennis and 
ji footl.jill tetirrj. The greatest 
.accompishment though was the 
successful running of two dan- 
ces. And we wish to thank our 
sponsor, Air. Stungis, who so 
graciously has offered many 
helpful suggestions and so will- 
ingly spent much of his time 
with us.

More news nęxt meeting.
—P. Walenches,

Sec. Universal Lodge.

Ciceras Lietuvių Go-Operative 
Ass’n (Valgomų daiktų krautuvė 
Gerbiamas dalininke; — Malonėkite 
pribūti ant metinio susirinkimo, ku
ris atsibus seredojej sausio 30 d., 
1920 m., 7:80 vai. vak., Lietuvių 
LiuosybŠs svet., 14th St. ir 49th Ct., 
Cicero, III. Nes bus rinkimas naujos 
valdybos dėl 1929 m. Todėl malonė
kite pribūti ant susirinkimo, kad iš- 
sirinktiimet gerą valdybą dėl 1929 m. 
Taipgi yra svarbių dalykų dėl ap
svarstymo. Beto patirsite visa krau
tuvės

Susivienijimas Liet. Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte laikys metinį su
sirinkimą, antradieny, sausio 29 d„ 
Šių metų, 8 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorium svet., 3133 South 
Halsted St.

Draugijų valdybos ir atstovai pri
valote būtinai dalyvauti, nes yra 
svarbus susirinkimas. Taipgi bus 
rinkimas valdybos dėl šių metų, to
dėl kiekvienas nepamirškite šio susi-* 
rinkimo, P. K., nut. rašt.

Lietuviai Gydytojai (vairus gydytojai

PRANEŠIMAI
Pirmyn Mišraus Choro praktika 

įvyks antradieny, sausio 29 d., Liuo- 
sybės svetainėje, 1822 Wabansia Avė. 
kaip 7:30 vai. vakare.

Dainininkai ir dainininkės visi susi
rinkit paskirtu laiku, taipgi ir nau
jus kviečiame prisidėt ir lavintis dai
lės sykiu su visais. — Valdyba.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

stovi. Su pagarba,
C. L. Co-op. Aes'n Valdyba. Lietuvės Akušerės

• tokias, kurios išauklėjo Henry 
Fordą, Tliomasą Edisoną, Lin-

Butinė tiknln" įrodo, joge 
mes gimstame kuo mes esame. 
Auklėjimas jokios įtakos neda
ro į žmogų. Juodas gimė, juo 
das mirs. Kvailas gimė, kvailai 
mirs. Vagis gimė, vagis ir mirs. 
Nežiūrint kokis buvo auklėji
mas, jis nepakeis būtybės: Jei 
norima protingų, svoikų, gra 
žiu, dorų ir dirbančių vaikų, 
tai turi būti ir pagimdyti tokie

Žmonės yra iš prigimties lin
kę kaltinti kų nors kitų, tik iu 
save. Lietuvos žmonės kaltina 
Dievą už viską ir tiki, kad 
Dievas jiems ims .ir duos lai 
ko jie nori. Jie nori, kad Die
vas jiems artų, akėtų, 
ir tt. Todėl Lietuvos 
vargs iki susipras, ba 
tys yra kalti dėl visko.

Kada žmonės skaitys garbe, 
jogei jie gali dirbti, ir dirbs su 
pasididžiavimu, tuomet bus 
Amerika visur. Ir ne tik Ame
rika, bet ir rojus ant žemės.

augintu 
žmones 
jie pa-

FELIKSAS VežYS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 26 dieną, 10:30 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 34 m. 
amžiaus, gimęs Raseinių apksr., 
Titavėnų parapijoj, Simaniškiu 
kaime. Amerikoj išgyveno 15 
metu. Paliko dideliame nuliū
dime dukterį Vladislavą 12 me
tų, amžiaus, švogerką Bronislo
vą ir švogerį Antaną Kubilius 
ir gimines, o Lietuvoj motiną 
Sofiją, du broliu — Stanislovą 
ir Bronislovą. Prakalbos ivyks 
pirmadienį, sausio 28 d., 7:30 
vai. vakare. Kūnas pašarvo
tas randasi 4605 So. Hermitage 
Avenue.

Laidotiivės įvyks trečiadienį, 
sausio 30 dieną. 2 vai. po pie
tų iš koplyčios į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Felikso Vėžio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame, / 
Duktė, Švogčrka, 
švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Burnside. —- Draugystės šv. Jono 
Krikštytojo metinis susirinkimas 
įvyks sausio 80 dieną, 1929 m., 8:80 
vai. vakare, Tųley Park, E. 90th St. 
Gerbiamieji draugai, malonėkit neat
būtinai atsilankyti, turime daug svar
bių nutarimų.

Sekretorius G. Kasaitis.

Brighton Park ----- K«ir«£vi^io Palel-pinio K. ii ubo D ra. ui o h Skyriaus repe- 
ticija jvyk« .ketvirtadieny, sausio 31, 
1929, Gage Park svetain&j, 55th ir 
Western Avė., lygiai J:30 vai. vaka
re. Visi dramiečiai ir kurie norite 
dalyvauti Dramos skyriuje kviečiami 
atsilankyti. Dramletis.

Universal Restaurant
Musų varškieČiai, 
dešros ir kopūstai T-'/ 
primena mamytės 

valfrius 21 ,
A. A. NORKUS, eavft^* ’

7W West
31st St.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

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

iki 9 vai. vak.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

Tel. Kenvvcod 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
----- o-----

------ O-------
A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukea Avanse, Room 209
Kampas Nortfe Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tel. Brnnsnrfck 4988

Namu telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

o

_o>—
0/1*0 ir Re«. Tel. Ronlpvard KPI S 
DR. A. J. BERTASH

8464 South Halsted Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po platų 

ir nuo 0 iki 8 vai. vakare 
Ras. 8201 South Wallac9 Street

DR. J. J. KOWARSKA8
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

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

Nedalioj, pagal sutarti

Ree. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street / 

CHcago, III.

DR. HERZMAIU
- Iš RUSIJOS -

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

Gydo ataigas ir chroniškas ligas 
Zrų, moterų ir vaikų pagal naulau- 

is metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai lauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir- moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE 

BANKO

1800 S. Ashland Avė
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 

valandai po pietų.

Telefonas Canal 0464

NIKALOJUS
Persiskyrė su 

sausio 26 dieną, 
to, 1929 m 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Titavėnų parapijoj ir mieste. 
Amerikoj išgyveno 18 metų. 
Paliko dideliame nubudime mo
tiną Kazimierą po tėvais Ja- 
sinskaitę, patėvį Vincą Polud- 
nevičią, puseserę Oną, brolį Jo
ną, dvi seseris — Jadvigą ir 
Stanislavą, dėdę Stanislovą ir 
gimines, o Lietuvoj dėdę Kazi
mierą ir dvi cioces — Aleksand
rą česnienę ir Johaną Kriau
čiūnienę. Kūnas pašarvotas 
randasi 2131 W. 24 St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
sausio 30 dieną, 2 vai. po pie
tų iŠ namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Nikalojaus Anči- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Brolis, Seserys, 
Pusseserės ir Giminės,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

ANCIKIS
šiuo pasauliu
9 valandą ry- 

sulaukęs 28 metų

Musu patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių-

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvio graboriuM 
ir balsamuotojas

Automobiliu patarna
vimas teikiama vi 
šokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHA V1CZ
Lietuvis Graborius ir 

Balaamuotojaa
2814 W. 23rd PI. 

Chicago, III.

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

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

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

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

jog 
jos

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS
\ LIETUVIS DENTISTAS

■ 4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

J CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 
Valandos: 

nuo 9 iki 
nūn 6 iki

Phone Boulevard 1401

4146

11 v. ryto
9 vai. vak.

Phone Annltage 2822 \
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
, Nedėlioj pagal sutarti

Advokatai

John Kuchinskas ir 
alys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
lefonas CanaJ 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6r uunc Muuicvutu ----------- • —---------------*------ ---- ---- -

DR. V. A SIMKUS -r----------------------
V"V U . j < 1 I JOHN B. BORDEN

(Jonas Bagdžiunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

3343 So. Halsted St
VALANDOS:

nuo 2 Iki 4 P. M nuo 7 iki 9 P M 
Nedalioj nuo 10 iki 12 A M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Arenas 
Telefonas Boulevard 7820 

Res« 6641 South Albany Arenas 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedalioj jO-12

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

11
Tel.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001
Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Victory 0562
vai. vak. apart Panedėlio b 

Pėtnyčios

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenvvood 1752

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS* 
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau, negu kiti to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8288 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Tel.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

Brunswick 9624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Avė. 
kambarys 206 

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniai* nagai susitarimą

SOFIJA GRYBAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

sausio 26 dieną, 11 valanda rjL 
te, 1929 m., sulaukus 36 metu 
amžiaus, gimus Ruseinių kaime, 
Jusvainių parapijos, Kėdai
nių apskričio, Kauno rėdybos. 
Amerikoj išgyveno 17 me
tų. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Benediktą, kuris yra 
pavojingai sužeistas, randasi 
hospitolėje šv. Antano, du bro- 
liu — Antaną ir Jeronimą Rirfi- 

C kai, o Lietuvoj 2 seseris — Ma
rijoną ir Petronėlę ir tėvą. Kū
nas pašarvotas randasi 4417 
So. Rockvvell St.

Laidotuvės įvyks sausio 30 
dieną, 8:30 vai. iš ryto iš na
mų i Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sileą, o iš 
ten bus nulydėta i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Sofijos Grybienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachavicz, Tel. Roose- 
velt 2515.

4649

25 Mėty Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokią akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

I

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

Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 CU Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Au.buru Avė. Tel. Blvd.

i

Feeo^mint Res. 6109 South 
Albany Avė. 
Hemlock 9252

'" Įjetuyės Akušėrčs
Phone Victory 4952 

MRS. A. JARUSZ-KAUSHILLAS 
Phygical Theraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

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

i

V

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, electric 
treatmont ir niag- 
petic blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

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

Ali dru4(i«u—35c and 65c tara and tubea.
- Qu)drea*a Mustcroie(miider fortu)35c.

Better than a Mustard Plaster

Apalsaegokit liaikrituno! 
Gydykit kuiną žaizdą ar
ba įsi brėžimą bu žino ne* 
nuodijančia antiseptika. 
Zunite ažmaia bakterija*. 
Ir iAgydo.

SMAGURLS
šiuo pasauliu
7:15 valandą

KAZIMIERAS
Persiskyrė su 

sausio 26 dieną, 
iš ryto, 1929 m., sulaukęs 49 
metų amžiaus, gimęs kaimo Pa- 
jurės, Rietavos parapijos, Kau
no rėd. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Agniešką po tė
vais Pakalniškaitė, keturis sū
nūs — Volterį, Juozapą, Kazi
mierą ir Domininką ir vieną 
dukterį Sofiją, Lietuvoj tris 
brolius — Juozapą, . Joną ir 
Petrą. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3348 So. Lovve Avė. Tel. 
Boulevard 1517.

Laidotuvės įvyks sąusio 80 
d., (seredoj) 8 vai. iš ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Smagu
rio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Moteris, hunai, Duktė 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius J. Kadžius, Tel. Victory 
4088.

|vairlĮs tc>Jai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

arti Slot Street
Valandos: 1—T po pietų, 7—8 vak 
Nedėliomis ir šventad. 16—12 dieną

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

1D South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhippleSL 
Hemlock 4080

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Seknis Tik 

Mėtos

3201

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kanip. 18 St. 2 aukštas.

Fastebčkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliorois nėra skirtų vat 

landų. Room 8.
Phone Canal 0523

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampu 18th St.

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

Residence Tel. Falrfax 6352

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—1.

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

Lietuviai Gydytojai

DR.'A. J. KARALIUS 
Gydytoj* as ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

------ O-------

Telephone Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Aehland Avenuo

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 9 po piet
7 iki 8 vak. Nedėk nuo 10 iki 12 

Bes. Telephone Plaza 3200

------- O-------

Phone Boulevard 8483
Dr. Markeris

Gydytojas ir Chirurgas 
3421 So. Halsted St. 

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 luboi 

Chicago, Illinofi!
Specialistas džiovos 

Moterišku. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta 

332$ South Halsted 8L 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis uuo 9 iki 12 ryto

DETROIT, MICH.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise 
2333 Bartum Tower

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 Kampas Datos and Cadillac Sciuare 
vai. po pietų ir uuo 7 iki 8:30 vai Valandos nuo 8:80 iki b vai. vakarą, 
vakaro. Ncdčl. nuo 10 iki 12 v. dieus Panedėliais ir PčlnyČioniis

Phone Midway 2880 1 iki 7:80 vai. \ akais j
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Antradienis, sausio 29, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Susivienijimo orga 
nizatorius atvy

ko Chicagon

Smulkios Žinios (Dalyvauja “Naujie

Frank Sable\vski, 38 melų, 
gyv. 1509 So. Hermitage Avė., 
ėjo šalygalviu. lies namais 4511 
So. Wood St. jisai paslydo, pa
virto, susižeidė. Nugabentas pa
vieto ligoninėn.

nų” Jubilėjinia 
me Koncerte

Iš Birutės
Ryto šokis

CLASSIFIED ADVERTISEMEN

generalis Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj organizatorius, p. 
Antanas Žukas.

Sekmadienyje jisai dalyvavo 
SLA. šešto apskričio konferen

Chicagoje |>. Žukas pabus ke- eJ“ 
lėtą savaičių ir atlankys Susi- ’ - •
vienijimo kuopas. Jonis laikys F) namo, 
prakalbas.

P-nas Žukas išrodo sumanus 
energingas žmogus. Reikia ti
kėtis, kad jo darbuotė bus sėk
minga. —Reporteris.

Julius Zavlcvičia, 38 metų, 
gyv. 3303 So. Morgan St., išga
bentas pavieto ligoninėn. Užsi
nuodijo.

Frances Dobrovolskį, 55 metų, 
gyv. 712 \V. 17th PI., mirė. Ji

na, apalpo. Jos sūnūs parvežė
-- jj Kūnas 

pašarvotas p. Badžiaus laidotu
vių įstaigoje. Reporteris.

Birutė rytoj vakare gražioje 
Masonic Temple svet., prie 79 ir 
Union Avė., rengia savo pirmą 
šių metų parengimą, būtent šo
kį. Tenai birutiečiai nori su vi
sais pasimatyti, pasikalbėti, i>a- 
sišokti, na, ir pasišnekučiuoti, 
nes kuomet duodama programa, 
tat nėra tiek liuoso laiko, čia 
gi mes visi turim progos vie
nas kitą sutikti, draugiškai, 
smagiai praleisti keletą valandų 
ir pamiršti kasdieninius ncnuV 
Honius nuotiikius. Todėl visi 
pas Birutę. —D. M.

Business Service
Biznio Patarnaviinaa

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 Nortn Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

Financial
________ Finansai- Paskolos________

Mes paskolinsime jums pinigų
$io'o iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Partners Wanted
P u si n inkų Re iik i,

•NEPRALEISKIT PROGOS
Kas nori būt biznierius .ir automo

bilių mechanikas, dabar laikas prisi
dėti j partnerius prie taisymo auto
mobilių dirbtuvės gerai įrengtos. Tu
ri turėt truputi pinigų.

3407-09 So. Morgan St., 
Telephone Boulevard 9421

REIKALINGAS paHųeris j restau- 
ranto biznj, geras biznis, vienam per- 
sunku. Rašyk Box 1057, Naujienos.

Situation VVanted
Darbo Ieško

PAJIEŠKAU darbo prie namų, 
turiu patyrimą. Jauna mergaitė, 
kam reikalinga atsišaukit. B. T. 
4029 So. Maplevvood Avė.

Cicero

Matuzelio pasiro 
dymas

Povilas Stogis

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Calumet garažas 
dėl 125 karų, vienas blokas nuo 
White City, caah arba mainysiu j 
mažą namų. 6139 Calumet Avė.

PARSIDUODA
Garadžius 100x175, išrenduotas, 
vieta gera, arba mainais, kas 

ką turit.

K. G. URNEZIS
3223 Auburn Avė.

3 lubos, užp.
______________

P-nas Lukšis šiandien rodys 
paveikslus iš Lietuvos Liuosy- 
l>ės svetainėje, 14-ta gatvė ir 
I9th Ct. Pradžia 7:30 vai. va
kare. — Rep.

KŪDIKIS NEDAVĖ RAMUMO 
PAVARGUSIAM RAŠTINĖS 

DARBININKUI

“Kai mano vyriausia kūdikis 
buvo tik kelių savaičių amžiaus, 
jo viduriukai buvo smarkiai 
užkietėję nuo man,o pieno", sa
ko Nebraska motina. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 
mano vyras beveik miegodavo 
prie savo deskos ofise. Tada 
mano daktaras patarė duoti 
kūdikiui biskutį Castoria išse
kamą dieną jis buvo daug ge
resnis. Jo skilvis ir viduriukai 
pradėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino." šalinkis 
imitacijų Castoria. Fletcher pa
rašas parodo tikrą, grynai au
galų, nekenksmingą Castoria, 
kurią daktarai visur pataria 
nuo kūdikių ir vaitcų\igų, kaip 
dieglio, konstipacijos, šalčių, 
aitrumo ir tt.

Skinderis pasakojo,

Sausio 25 dieną, 105 metų že
maitis, Jurgis Skinderis-,pasiro
dė Lietuvių Auditorijoj Chica- 
>’cs lietuviams. PajKisakojp ji
sai, kaip galmia lengvai išgy
venti vieną amžių, paskui padė
tį jį archivan, ir po to pradėti 
kitą ir jaustis taip gerai, lyg 
nebūtumei nieko skolingas pir
majam.

Jurgis
kad darbininkams reikia miego
ti 6 valandas, dikaduoniams 8, 
o tinginiams visą laiką. Pasak 
jo, gyvenime permainos Įvyku
sios labai didelės. Baudžiavos 
laikais šeši arkliai vežę vieną 
poną, o dabar vienas arlkią .še
šios ponus.

Polką šokti jisai pareikalavo 
iš publikos gerai mokančios 
merginos. Atsirado net trys, 
iš kurių ^išsirinko vieną. 'Pe
čiaus Jurgis Skinderis pareiškė;
publikai: “Ar jus manote, kad nis, sekamas 
aš noriu šokti? Klaidą darote momentaliai privers jus jaustis 
— aš noriu vesti." Su savo pa-; normaliai. y
čia jisai, girdi, išgyvenęs 53 me- j Paimkit biskutį Phillips Milk 
tus. Turėjęs tris ši i ubus
vieųą paprastą, antrą sidabrinį,1 
o trečią auksinį. Turįs sūnų ir, 
keletą dukterų. Dabar dar rei
kėtų vieno sūnaus — daktaro.

Povilas Stogis, žymus Chica
gos lietuvių Basso, nesenai gry- 
žęs iš Lietuvos, dalyvaus Nau
jienų Jubi Įėjimame Koncerte, 
vasario 10, Wicker Park svetai
nėje, 2040 West North Avenuc.

Povilas Stogis parsivežė iš 
Lietuvos naujų ir gražių dainų; 
jis “Naujienų" koncerte tas 
naujas dainas pirmu kartu dai
nuos. Povilas Stogis sako, kad 
jis atvažiuos j “Naujienų’’ kon
certų ne vienas, bet atsiveš su 
savim “genge." Primenain 
siems, 
rengtis i 
Koncertą.

Buk jaunas 70 metų — 
gyvenk iki 100 metų!
Silpni žmonės susilaukia paniekos 

ir pašaipos nuo moterų iš priežasties 
PRAŽUDYTO VYRIŠKUMO — TAI 
PRIVEDA PRIE PERSKIRŲ, TEIS
MU.

Stiprus Vyrai
yra gerbiami, mylimi, 

yra gerbiami, mylimi. Dievinami. 
SUSILAUKITE MEILĖS nuo PA

ČIOS, LINKSMŲ VAIKŲ — LAI
MĖS IR PASISEKIMO.

Ateikite ir leiskite musų specialis
tui išaiškinti kaip jus galite būti jau
nas 70 metų STEINACHO METO
DAIS. šis apgarsinimas suteikia jo 
atnešėjui NEMOKAMĄ EGZAMINA- 
CIJĄ ir NARYSTĘ SMS Sveikatos 
Kliube.

S-M-S Herb Institute
106 E. 43rd St.

Atlantic 1287 
Nedėliomis sulig susitarimo

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

HELBERG BROS.
Room

192 N. Clark St

a-

Furniture & Fixturės
Rakandai-Itaisai

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą 

$150 Seklyčios setas

TIKRAS BARGENAS. Pardavimui 
ręsta u rantas, sena, išdirbta vieta, 
1803 W. North Avė.

PARDAVIMUI Soft Drinks Parlo-
$37.00 ris, geri fiztures, biznis seniai jsteig- 

$175 Miegamojo kamb. setas $39.00 tas.
$60 Wilton karpetas ............... $17.00 1124 N. Western Avė. Tel. Armitage
$25 Breakfast setas ................... $8.00 0948.

AVIALABLE STORAGE
7732 Stoney Island

Parduodu, nes turi du bizniu.

Afrl,™ vnknrnia ir nluiUmt. I PARDAVIMUI Soft drinks užeiga, Atdara vakarais ir ne leliomis , pr(e£a8tj8 pardavimo nesveikata, 4065
So. Campbell Avė.

GERAS vartotas baltas parselininis 
gazo pečius parsiduoda pigiai. 424 W. 
31 St.

BARGENAS. Pardavimui restau- 
ranto fixtures. Tel. Lafayette 8541.

PARSIDUODA buČemė ir groser- 
ne labai pigiai: 5752 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė pigiai — renda $45. Priežastis li
ga. Tel. Boulevard 3379.

“gengę." Primenain vi- 
kad jau laikas pradėti

Naujienų" Jubilėjinj
[ČtASSIFIED APS

Educatlonal
Mokyklos

Kiekvieno Labiausia 
Patariamas Liuo- 

suotojas
Kai jus atsikeliare iš lovos 

jausdamies galvos skaudėjimą, 
susmukęs, silpnas, pusiau-ligo- 

paprastas būdas

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

Paskolos suteikiama 
j vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

f JAUNA pora paaukos gražius ra-, 
J kandus, tik 2 mėn. vartotus; 3 šmo-l

tų frieze seklyčios setas, drožti rė- TUJtlU geram randauninkui shoe- 
mai, 2 9x12 VVilton kaurai, \8 šmo- maktfrx Storą, yra visi rakandai ir 
tų valgomojo kamb. setas, -L šmo- tulŠre, 3145 Normai Avė. Ona Taut- 
tų riešutinis miegruimio setas, 2 voaienė.
lempos, tkrvenport ir stalaiy veidro
dis, paveikslai, sidabriniai daiktai,' 
maži kaurai, 5 šmotų pusryčių se
tas, viskas kaip nauja. Priims $550 
už viską; verta $2,000. Užmokės už 
pristatymą, taipjau parduos atski-į 
rai. Winner, 8228 Maryland Avė., 
Ist Apt., vienas blokas j rytus nuo 
Cottage Grove Avė.,

Tel. Stewartl875

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

For Rent

------o------

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8,/£XH colių.

Svarui 20 centų
Konvertai reguliari miera 

100 už 25 centus 
Persiuntimo kaštai extra.

Skinderis pašoko polką gana 
Duota keletas kitokių 

Po to Skinderis vėl 
Ale jau 
. Šoka 

Jur-

tarp

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

------o------

RADIOS! RADIOS!

vikriai, 
numerių.

i išeina šokti — kazoką, 
šoka ne dėl svieto akių
iš tikros širdies. Vikrios 
gi o Skinderio kojos-1 

Publikoj kyla klausimai 
savęs ir šnabždėjimas, kiek iš-
tikrųjų metų senumo jisai, 
Skinderis, išrodo turįs. Vieni 
atsako, kad 60 metų, kili kad 
70, treti vėl abejoja, nes, sako, 

,matę 70 melų amžiaus žmones 
labai jau susirietusius. O tuo 
tarpu žemaitis, Jurgis Skinde
ris, šimto penkių metų senis, 
išrodo tiesus, gražus, plaukai 
ant galvos visi, o barzda kaip 
linų kuodas. Gi pažiurėjus j 
kojas, kaip jis raito jas, tai

Delei musų milžiniško užsisakymo ir neduotumei jam daugiau kaip 
taip pat didelio išpardavimo čia pa- ... t 
duodame žymiai nužemintas kainas, 10 metų. Ar nehus jisai is kur 

kurios yra sekamos: nors pavogęs kokią ketvertą de-
Atwater Kent 40 už ............... $77.00 sėt k U metų.
Freshman Q., 15 už ............... $69.00
Steinite 7 už ..........................  $75.00
R. C. A. Radiola 18 už ....... $95.00, ti _______ _

.latrini; setas slr.oloo H Lietuvių Auditorijoj. 
Radiola 60 už ..........................  $147.00 ...............
Majestic 71 už ....................... $137.00

Tai tokois kalbos buvo girdė
tų, kurie matė Jurgį Skinde-

of Magnesia stikle vandens — 
ar lemonade. Nuo dviejų iki ke
turių šaukštų yra paprasta su
augusio doza. Imamas lemonde 
Phillips Milk of Magnesia vei
kia kaip “citrate of magnesia’’. 
Paimkit tai už valandos prieš 
pusryčius. Iki jus apleisite na
mus, jus nusistebėsite iš page
rėjimo. ’

Kaipo švelnus, saugus, malo
nus liuosuotojas, Phillips Milk 
of Magnesia turi augščiausį 
medikalį indorsavimų. Kaipo 
prieš-rugštinis vaistas^ pataisy
mui surūgusių vidurių, gasų, 
nevirškinimo, aitrumo, jis buvo 
daktarų patariamas per virš 
penkias dešimt metų. Kad žino
ti jo greitą pagelbą virškinimo 
ir pašalinimo nesmagumuose 
pas vyrus, moteris, vaikus — 
ir kūdikius — reikia visuomet 
turėti po ranka jo bonką.

Pilni nurodymai platiems jo 
vartojimams yra prie kiekvienos 
bonkos. Visos aptiekos turi di
deles 25c ir 50c bonkas.

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

Muši) knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuviu 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 padalytų. Nuoširdžiai 
kviečianti — 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
Tel. Victory 1266

BNTERNATDONAL 
DNVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

alsted St

Business Service 
„ Biznio Patarnavimas 

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

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

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

PRIDEK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui.

REX CONSTRUCTION CO.
1608 W. 85th St., 

Lafayette 7150

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

Tel. Victorv 9634

4 nauji Storai, kam- 
bučer- 
biznio. 
Šaukit

FOR RENT 
pinės vietos; gera vieta dėl 
nes, barbernės ar kitokio 
Ant 4500 S. Kedzie Avė. 
Hemlock 7030.

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

Furnished Rooms
RUIMAS rendai vienam arba 

dviem vaikinam. Su valgiu arba be 
valgio — ruimas apšildomas. Atsi-I 
šaukite: Knygynas “Lietuva”, 3210 
So. Halsted St., (Box 9).

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

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

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir 

įtaisyta taip ir kitos farmos.

------- O--------

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuo&Unčiais padaromi j 24 

valandas
išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitėą paa
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St
------o——

Musų

----- o------
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2¥j nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komiŠo.

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

, ' Tel. Armitage 1199

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

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

LIETUVIU RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
rądio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering _ .
Laboratories, Ine.. 6819 S. Western singa. Mr. Shuirmann. __
Avė., Chicago, Iii. Hemlock 9149. MERTON R. FISH,

 4119 Broadvvay, Bittersweet 6180

WISCONSINO FARMOS $1.00 j 
savaitę, geroj apielinkėj. Kaina tei-

Radios
EXPERTAI Radio aptarnautojai. 

Radios taisom visi išdirbisčių, agen
tūra dėl Crossley ir Howard Radios. 
Lengvi išmokėjimai Vigons Radio 
Shop, 1025 Leland. Ardmore 8873.

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.

Northwest Town Radio 
3812 ¥2 W. North Avė. 
Telephone Capitol 1361

PARDUOSIU ar mainysiu ant 
nebrangios pelną nešančios nuosa
vybės Chicagoje dvi farmas, 125 ak
rų ir kitą 10 akrų. Pilni du setai 
budinkų, vienas visai naujas. 4 my
lios nuo Benton Harbor. Prie cemen
tinio kelio. Pusė farmos pašvęsta 
vaisiniams medžiams. Tai yra ge
riausias bargenas, kokis buvo pasiū
lytas. Gali būti parduotas su pelnu 
bile laiku. Nevilkinkit. Rašykit, ar 
kreipkitės tuojaus prie savininko. 
Mr. BELDING, 1729 W. 106th St.

MES mokame $1 už jūsų senų A.C. 
tube j mainus ant naujo A.C. tubo. 
Atnešk ar prisiųsk, 39 W. Adams St 
kamb. 80, 1 klesos Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas. Šauk Webster 
7339. V

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

$10(K ĮMOKĖTI
Nupirks 80 akių farmą ir miško 

žemę šiauriniame\ W|sconsine. Kai
na $600. 2 mylios \nuo miesto. Ge
ra vieta žuvauti, medžioti, gaudyti 
žvėris, nedirbama žemė.

2627 N. Washtenaw avė.
Armitage 1349

Reai Estate Eor Sale
Namai-žemi Pardavimui

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

1929 
$129.00.

Publikos buvo daug. Kadan- 
tečiaus visi laikraščiai garsi

no šį parengimą, tai kaip dd 
tokio garsinimo, rodosi turė
jo būti daugiau. Priežastis gal 
būt buvo ta, kad pats p. Pilka 

; nepagarsino pilno
Dalykas tokis, kad 
Skinderio ir Pilkos

• svetimtaučių, kurie 
šokių kon teste. būtent p-le Es- 
ttdle Frances ir George Mar- 
chan. P-nas Marchan padaina
vo. Jiedu su i>-le Frances pa
šoko. Sakoma, kad jie mokan
tys lietuviškai kalbėti.

Petras Leonardas padainavo. 
Buvęs kviestas ir Birutės vedė
jas Steponavišius, bet jisai pri-

IŠPILDOMĄ
Income Tax Blankas

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

programo. 
apart pp. 
dar buvo 
dalyvavo

Naujienų viešo patarnavimo 
skyrius išpildo įeigos taksų 
blankas kiekvienam, kas nori 
tam darbui pašalines pagelbos.

Kas privalo pildyti blankas?

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

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

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

JOS. F. BUDRU, n,, tai v.K„„
3417 So. Halsted St. buvo lal,ai »magus. Ir dabar, 

Tel. Boulevard 4705 fcurie ne1>llv<> «'nli gailėtis.
į ■' , j ■ ■ —» —Gvaizdikas,

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

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

ir kiekvienas ve-

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovr Iki 
didžiausio apartmentlnio namo. 

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

Phone Rąpublic 7869

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 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų |teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stoch 
Yards ir M:chigan Avė. 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 Ii ry
to

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

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

“JONĖS”,
1607 Lawrence Avė., L. B. 5982

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

WALTER J. PAUL 
8236 W. 55th St. 
Tel. Republic 4170

KAS NORIT pirkt, parduot arba 
mainyti namus, farmas, lotus, arba 
biznius, mainau namus ant farmų, 
lotus ant namų.

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

F. G. LUCAS & C*.,
I 4108 Archer Avė.,

Pliona Lafayette 5107,

arba

iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

REIKALINGAS neženotas vyras 
dirbti minkštu gėrimu įstaigoj. Ku
rie neapsipažinę su tuo darbu neat
sišaukite, 6101 S. State St.

REIKALINGAS virėjas turintis 
patyrimą atsišaukite, National Res- 
taurant, 1841 So. Halsted St.

RADIOS, STALAI IR CONSOLES 
PILNAI — $25 ir augščiau

Ateikite dėl nemokamos demons
tracijos ant naujo Allelec D. C. 
Howard, Zenith ir Brunswick. Atsi
nešk šį apgarsinimą, jis vertas jums 
$5.00. lengvi išmokėjimai,

10 E. Oak St., 
Sup. 8741

BRIGHTON Park Bargenas. 5 pa
gyvenimu naujas kampinis namas. 
Po 5 kambarius, jvisas 1 klesos įren
gimas. Kaina prieinama. Parduosiu 
arba mainysiu ant mažo namo, lotų 
arba kitko.

Savininkas Juozas Vilimas, 
4558 S. Washtenaw Avė.

Virginia 2054

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

BARGENAS. Stuba dėl pardavi
mo, 2 fl. mūrinis namas, šiltu van
deniu apšildomas vieno boilerio. 
Randasi Ciceroj “Park Holme”, gra
žiausia Ciceros apielinkė. Pardavi
mo priežastis sužinosite pas 

D. KURAITIS,
Savininkas Milda Auto Sales. 
806 W. 31 St. Victory 1696

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

Tol. Boulevard 1036

PARDAVIMUI arba mainymai 
cottage netoli nuo Chicagos. Mainy
siu ant Chicagos pranertas arba par
duosiu su labai dideliu nuostoliu sau. 
F. J. Szemet, 3114 So. Halsted St. 
Victory 4898.




