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Sukilimas prieš diktatūrą
Ispanijoj likviduotas

Daug aukštų armijos ir laivyno oficierų 
esą suimta; kai kurie sukilimo vadai 
nusižudę, kiti vėl pabėgę į užsienį

MADRIDAS, Ispanija, sausio 
30. — Iš įvairių Ispanijos dalių, 
kur vakar Įvyko sukilimų ir 
kurie, valdžios pranešimu, tapę 
visai likviduoti, sostinę pasie
kia tik girdai, kad esą daug 
ankštų kariuomenės ir laivyno 
oficierų suimta. Ciudad Reale, 
kur visas artilerijos regimen- 
las buvo sukilęs, du armijos 
kapitonai nusižudę, o kiti trys, 
taipjau vienas generolas, kuris 
buvęs pats sukilimo vadas, pa-. 
bėgę i Portugaliją.

Kili vėl girdai skelbia, kad 
revoliuciniai sąmokslai prieš 
diktatoriaus Primo de Rivero:: 
valdžią tapę susekti dar Kaita- 
genoj, Murcijoj ir Kadise.

Karalius Alfonsas vis dar te
bėra Kordoboje ir, oficialėmis
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Keturi laivai su 120 
žmonių Įšalo eže

ro leduose
| G R AND IIAVEN, Mieli., sau
sio 30. Ežere, apie penkias 
mylias nuo šio uosto, įstrigę 
tarp k Jų įšalo keturi laivai: 
Mihvaukee, Madison, Grand Ha- 
ven i Grand Rapids. Kiekvie
name jų yra po trisdešimt Įgu
los žmonių ir be to dar po 
kelis p'dižierius. Tuo tarpu jie 
turi pakankamai maisto ir ang
lių.
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3MOO Pęnna. gete- LIETUVOS ŽINIOS
žinkeliečių gauna 

daugiau algos Žmones Lietuvoj gferai
geria “girą”

PIILLADEL'PI11A, Pa., sausio 
'30. — Derybom tarp Pcnnsyl- 
: vania 
lir

žiniomis, grįšiąs tik vasario 1 
diena, v

Diktatorius įsteigė aš-{Vėl vienas darbietis 
tną cenzūrą žinioms
PARYŽIUS, sausio 30. - Iš

Madrido stipriai cenzūruotos te- Į
legramcs sako, kad artileristų
sukilimas Ciudad Reale, Ispa-

išrinktas Britų 
parlamentan

EDINBURGAS, Škotija, sau

Austrų krikščionys Vokietijoje suimta 
dabar turės dvi sa

nijej, tapęs beveik patremptas Į šio 30. — Vakar įvykusiais <Mid-1 
ir kad tvarka kitose vietose taip- iotbian apskrity papildomais 
jau esanti atsteigta. rinkiniais Anglijos parlamentan

Tie patys pranešimai sako, išrinktas tapo Darbo partijos I 
kad sukilimai Madride Sevilijoj, I kandidatas Andrcvv Cinike, lai-: 
Valencijoj, Barcelonoj ir Sara- mojęs daugiau balsų nei trijų 
gosoj visai nepavykę. kitų partijų kandidatai.

Ispanijos diktatorius Primodej Ligšiol tam apskičiui atsto- 
Rivera esąs Įsteigęs aštriausią vavo konservatorius, 
cenzūrą, kuriai įsakyta nepra-1 --------- - -----
kisti jokių telegramų j užsienį, | Lietuvis nilSlŠOVŪ 
išskiriant tokias, kurios bus vy-; _______
riaus\Lcs aprobuotos. Charles Mickus paliktame

tely sakos jam pagrisęs 
tenderio biznis

ra& 
bar-1

[Atlantic and Pacific Photo]

Gus Sbnnenberg, sunkiojo svorio ristikų pasaulio čempio
nas. čempionatą jis laimėjo Bostoną, paguldydamas “Strangler” 
Levvis’a.

vas armijas
tonai fiktyvių sovie

tuos červoncų
Be faštų Heijnvvehro. sotiniai 

kunigo Seipelio 
\ suorganizavo dar 

bunda

palaiminti
Freiheits

Fašistų sąmokslininkai siekėsi 
sunaikinti jais Rusų finansus 1 
ir nuversti bolševikų valdžia

30.
sausio 30.Austrija, 

Austrija 
armijas: socialdemo-

Ligšiol 
neofieiales 
kratų “A] 
(Schutzbund) iš HM) tūkstančių 
gerai disciplinuotų vyrų, ir fa
šistų “Namų gynimo” (Heim- 
wehr) armiją kovai su socialis
tais. Pastarąją rėme ir kancle
ris (ministeris pirmininkas) ku-

KENOSHA, VVis., sausio
Savo pusbrolio namuose 

nusišovė Charles Mickus, 
metu amžiaus lietuvis, kuris 

_ . šešieliką metų diiii) kaip bar- 
, tenderis. <
,Palik tame ant stalo raštely 

■’‘ Mickus sako, kad jis nebegalį: 
ilgiau pakęsti bartenderiavime 
šiais įprohilbieijos laikai®, visi to-1, | slapstau ties, v vis bijant, - ne Į

Dabar susikūrė dar trečia pa
naši armija, vadinama “Laisviy 
sąjunga” (Freiheitsbund). Ją 
suorganizavo krikščionių socia
lų partija Tos partijos vadas, 

Kunschak, sake 
krikščionys socialai, 
Seipelio pritariami, 

Jie 
toliau,

BERLYNAS, sausio 
Vokietijoj tapo suimti 
nai fiktyvių rusų červoncų, 
kiečių policija mano, kad juos 
pasigamino fašistų sąmokslinin
kai tikslu pakenkti sovietų Ru
sijai. i

Yra žinoma, kad generolo Lu 
dendorffo sėbras, geri. Max 
IhJ imami, buvo vienas vyriau
sių sąmokslininkų, kurie manė, 
kad įšmugeliuodami į Rusiją Susijungia du N. Y. 
tonus fiktyvių červoncų jie su- | 
gebės sunaikinti sovietų finan
sus ir nuversti dabartinę bokse-į 
vikų valdžią.

Sako, kad

kad ligšiol 
kanclerio 
rėmę fašistų I įeini wehrą. 
rems i ą Hcimvzehrą. ir 
kol jis nekryjjsiąs per toli nuo 
demokratinių idėjų. Bet kadan- ( 
gi esama pavojaus, jagei fašis
tai galj nueiti per toli, tai al
sai gumo dėlei krikščionys socia
lai susiorganizavę nuosavą ap
sigynimo armiją.

Katastrofingas gaisras
MARION, Ind., sausio 30.

Fowlorto\vne, netoli nuo čia, 
gaisre Auris* sunaikino vienus 
namus, žuvo ir tų namų šeimi
ninkas, Henry Garretson, jau 
senas žmogus.

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

Gali būti sniego; šalčiau; vi
dutiniai žiemių rytų ir žiemių 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 12° ir 25° F.

šiandie saulė teka 7:05, lei
džiasi 5:02. Mėnuo teka 12:17 
ryto.

KAI NAS. Pc-rnai per 11 
geležinkelio kompanijos.; menesių Lietuvoje pagaminta 

unijos atstovų prieita prie! D,509,000 litrų alaus (1927 m. 
sutarimo, kuriuo to geležinkelio 8,442,000 ir 1926 m. — 7,323,- 
Idarbininkams nuo vasario 1 die-i000 litrų); 183,000 litrų vyno 
Inos bus mokama algos ketu-1 (1027 m. 133,000 ii- 1926 m. - 
'riais centais daugiau valandai, ■ 76,000 litrai); 1,(M>2,000 ki

logramų tabako (1927 m. — 
840,000*kg. ir 1926 m. 806 
kg.); 10° degtinės 5,005,743 lit
rai (1926 m. 4,292,468 ir 
1927 m. — 4,582,9(M) litrų) ir 
95° — 198,127 litrai (1926 m. 

i ----------- i— 172,572 ir 1927 m. — 182,-
Bickneli (Ind.) anglies kasyk- litru)

; los pradėjo dirbti su nuskelta 
alga

arba viso 82 centu valandai.
• Padidinta alga naudosis apie 

36,000 geležinkeliečių.

Iš Darbo Lauko

Telšių apskrities cent
ras busiąs Plungėj

3(l: Karo departmentas Estų atsakas Lietu- j 
fijil prašo 100 tankų, 

vietoj septyniųper |

KAINAS. — Einant na u juo-

Vėl prasidėjo miško 
pardavimas

Miškų dcparta-

BICKNELL, Ind., sausio 30. i I 
Knox Consolidated Coal kom

panijos Americam kasyklos No.!
1, didiiausios šioje apielinkėj, j“ savivaldybių įstatymu ir di- 
kuri\por ilgų laikų buvo už-ldin"nl apskr.ėtų ribas pne Te
daryto^ vakar atsidarė ir vėl aP3kl' busl’ 1 keh
pradėjoSlirbti su pagalba 300 va,®41aj. R^,*n«os 
nelinijinių angliakasių. apskn^ų. Teisu) apskrities cen-

Angliakasiams bus mokama|tra»- kaip rašo žemaitis , bu- 
1017 metų algų norma, tai yralsl«s I)erkl’"«s I Plunitę- 
$5 dienai, nežiūrint, kad prieš į 
keletą mėnesiu Indianos anglia- 

.kasių unija ir kasyklų savinin-i 
kai padare sutarti, kuria einant 
angliakasiams turi būt mokama 
1919 metų norma su $6.10 pa
grindinės algos dienai. mente vėl Įvyko varžytynės.

Bijodama unijistų demons- Parduota, kas liko nuo varžy- 
tracijų, kompani ja dar prieš ka-pynių lapkričio ir gruodžoi mū- 
sykių atidarymą gavo teismo nesiais. Parduota už 83(1,562 
“indžonkšeną” prieš “trukdyto-! litus ir gauta priedo prie tak- 

„ . _______ x_____ ,________ jus,” o darbo pradėjimo dieną ses kainos apie 17 nuošimčių.
Karo departamentas kreipė- Estų vyriausybė pranešė Lietu- apie kasyklai buvo pastatyta' Jau paskirtos kitos miško 

si Į senato apropriacijų komisi- vai, kad Estai sutinką priimti i kelios dešimtys “spėriai” polici- varžytynės sausio 15 ir 16 d. 
jos narius prašydamas, kad ar- sovietų Rusijos pasiūlymą tuo- ninku. šaulių sąjungos salėj, nes miškų
mijos reikalams butų paskirta jau įgyvendinti Kelloggo-Brian-! —------------- i departamente esą ankšta ir ne-

. Paskrta parduoti už 
12,286,(MM) litų.

vai dėl Kelloggo 
pakto vykdymo

WASIHNGTONAS, sausio 30. j TALINAS, Estai, sausio 30.

'daligiau kreditų ir kad departa- do amžinos taikos pakto rvtu Q u/milžti vokiocill frau- patogu.
7Z”'k^rkn^.ilad’budavv i^>-K-cpoje. .ųjt SąlvBa, kad j ‘ ‘

-■1 ti 1(M) naujų modernių tankų, to įgyvendinimo protokolą pa
vietėj jau autorizuotų septynių.! si rašys ir kitos Pabaltijo vals-Mickaus skrynioj koroneri? I . . . .

Schmitz, be kitų daiktų, radę i
$800, kurių $300 buvo kvotė- _ \ ~
riais ir pusdoleriais. Irockis apsigyven
„ . . ... .. i siąsTurkijoje
Bankų konsolidacija -*—

milžiniškon 2 bilicnų 
įstaigon

NEW YORKAS, sausio 30.
gen. Hoffmann; žada netrukus susijungti du 

raukti j patys didžiuliai New Yorko 
Royal bankai: Guaranty Trust Com- 

pany, kurio i 
daugiau kaip vieną bilioiią do
lerių ($1,052,000,000), ir Na
tional Bank of Commerce su 
$934,000,000 kapitalo. Abiem 
bankam susijungus bendras jų

kiniams susidūrus
REGENIS1BURGAS, Vokietija, 

sausio 30. — Suemchinge, Ba- 
Latviai pritaria, bet— , varuose, ekspresiniam trauki

niui susidūrus su prekių trau- 
RYGA, sausio 30. Latvių 1 ^jnju jryS asinejls buvo užmu.š- 

vyriausybė pasisakė už Latvi- 
KONISTANTINOPOLIS, Tur-, jes dalyvavimą Rusų-Lenkų su- 

bankailkija, sausio ,'M). Konstanli- tarty amžinos taikos paktui Įgy- 
dolerių nopoly laukiama a t-vykstant1 vendinti, jei pasiūlymas busiąs

'Ijeono' Trockio, kitąkart buvu- suderintas su originale konven
to sovietų valdžios vado ir ka- cija.
ro komisaro, paskui Stalino nu- j -----------------
versto ir ištremto į 'l'unkestaną. _ _ . ...

Manoma, kad Trockis apsigy-1

DAUG ŽMONIŲ NORI EMI
GRUOTI SVETUR

ti, o

KAUNAS. — Vidaus reikalų 
i ministerijoj prie emigracijos re- 

,. . .. t ferento atvyksta labai daugastuoni pavojingai suzei- ■ . , ...žmonių, besirengiančių emigruo
ji!, daugiausiai jaunuomenė — 
vyrai.

Norvegai nori tautų re- ropianai.

Britų aemplanai žlugo
LONDONAS, sausio 30. - 

Praneša, kad Afganistane pra
puolė du britų kariuomenės ne

ŠEŠIAKOJAI PARŠAI

ir w£ir Henri Detering, 
Dutch Oii kompanijos direkto
rių. Gen. Hoffmann mirė pir
miau nei jam tatai pavyko pa
daryti, tačiau jo darbas buvo 
kitų sąmokslininkų tęsiamas to
liau.

Sovietų ambasadorius pasam- * kapitalas sieks 2 bilionu dcle- 
te Vokiečių vyriausybei aštrų rių.
protestą, reikalaudamas, 
prieš sąmokslininkus butų 
vartota griežtų priemonių.

HK.TL x.v»u-|Veins Konstantinopoly arba An- ferendumo nusigink- I 
kapitalas siekia/geroje. Tulikų vyriausybe su- | 

tiko įsileisti jį į savo žemę.
lavimo klausimu

Du vokiečių b;

INDIANAPOLJS, Ind., sausio 
30. New York Central trau- 

'kiny, kuriuo jis keliavo, netoli 
Lndianapolio stoties mirė

Mokslo stebuklai

kad. , ...Du Baltiniorės bankai susijun
gia daiktan

BlALTIMORE, Md., sausio 30. 
I— Sutarė daiktan susijungti du 
didžiuliai vietos bankai: Balti- 
more Trust Co. ir National

Rusų mokslininkai išrado dirb- Union Bank of Maryland. Su
tinę širdį, kuri veikia sijungusių bankų bendras kapi- 

• Q/i iv • mitalas sieks 85 milionus dolerių. MASKVA, sausio .10,—Dviem
Maskvos cheiniko-farmaceutinioi^ AAA AAA f .
instituto mokslininkam, Drui S. PraSO -r OFlai-
S. Bruchanenko ir Drui S. I. 
čečulinui, pavyko išrasti dirb
tinė širdis^ kuri veikia taip, 
kaip ir tikroji širdis.

vių bazei Pacifike
WASHIN!GT()NAS, sausio 30. 

Kitų Laivyno departamentui pra- 
moksliininkų akivaizdoje jie da- šant, kongresmanas Britten 
rė eksperimentus su nukirsta (rep., III.) įnešė bilių paskirti 
šuns galva, ir su savo išrastos 5 milionus dolerių laivyno or- 
dirbtinės širdies pagalba išlai- laivių bazei įsteigti Ramiojo 
kė ją gyvą per pusketvirtos va-1 vandenyno pajūry.
landos. ' ---------------- -

NATCHEZ, La., sausio 30.—« 
Waterproof, La., gaisras sunai
kino Chicago Mill & Lumber 
kompanijos įmonę, jiedaręs 
$100,000 nuostolių.

TEISĖJO NUSIŽUDYMAS

WUITTIEK, Cal., sausio 30. 
— šokęs pro langą iš antrojo 
ligoninės aukšto užsimušė tei
sėjas Madisou T. Owen, išrink
to prezidento Hoovero draugas.

šeTA. —- Grimuvkos kaimo 
ūkininkė Ivanausko Adomo 
kiaulė jau antrus paršus atsi- 
viedė po šešias kojas, šiems gy
vuliams trečia pora kojų išau
ga iš pryšakinių kojų kelių.

šešiakojai |>adarai sveiki ir 
užauga didelėmis kiaulėmis, 
šių padarų žmonės pirkti bijo
si.

, , (VSIjO, Norvegija, sausio 30.' nuo ----------r---- -------- ------
kimn-— Norvegu Tarptautinės Tai- Robert Lincoln Slagle, South 
f pi- kos Draugija buvo paprašyta,' Dakotos Universiteto pirminin- 

kad ji pasiūlyti? tarptautiniam kas. 
refeivndumui projektą nusigin- — 
klavimo klausimu. Tas pro- 1 
jektas, kurį yra sutaisęs vienas! 
Stavanjgero gimnazijos moky-1 
tojas, bus pateiktas tarptauti-

30BEI ii 1 .. Y N1 A S, s a usi o
Du vokiečių bankininkai, Max 
Dūkas ir Kari Boettscher, Katz 
& Wohlauer banko dalininkai,
pasidalė sau galų, praradę <laug,ngs taikos biurui (ienevoj arba
pinigų spekuliuodami automo-1 taiko8 įnstitutui.'
bilių kompanijos akcijomis.

.S'mukimas vokiečių automo-! 
bilių akcijų prasidėjo tuojau, 
kai buvo gauta žinių, kad di
džiulė Opel automobilių kompa
nija 
rel 
kas.

F aktai Kalba už Save

pereina j Ameinkos Gene- 
Motors korporacijos ran-

Turkų seimas patvirti
no koncesiją Fordui

PERA, Turkija, sausio 30.•— 
Turkų seimas ratifikavo sutartį, 
kuria Amerikos automobilių 
fabrikininikui Henry Fordui lei
džiama ĮsteigtiNKonstantinopoly 
automobilių sustatomąją įmonę.

Koncesija duodarąa dvidešimt 
penkeriems metams, ir sutarty 
numatyta, kad Fordo įmonės 
darbi ninku butų 7Ff^nuo8. t ur
kai.

Guatemalos sukilėlių 
vadas nukautas

GUATFJM ALOS MIE S T A S, 
sausio 30. Praneša, kad pulk. 
Baudilio Santos, kuris vadovavo 
neseniai įvykusiam Salaimos de
partamente sukilimui, vakar bu
vo nušautas. Jis krito bandyda
mas nepasiduoti areštui ir pa
bėgti.

J. V. ir Etiopijos sutartis
WASHINIGTONAS, sausio 30. 

^Valstybės departamentas pra* 
neša, kaid Addis Ababoj tapo 
pasirašytos arbitražo ir konsi* 
liacijos sutartys tarp Jungtinių 
Valstybių ir Etiopijos (Abisini
jos).

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 klintis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostujnerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.
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[korespondencijos
$5.70 centų. Likosi nutarta iš
nešti rezoliuciją, užginančią 

Pildomosios Tarybos dar- 
ir išrinkimą naujo iždi 
adv. K. Gugio, o pa-

buotę 
ninko 
smerkti bolševikų smurtą, kurį 
jie (bolševikai) dabar prie SLA. 
Pildomąją Tarybą visokiais 
budais varinėja. Taipgi likosi

Sausio 20 d. p. p. Mikolai bu- Plačiau į ekonominę padėtį ma- nutarta surengti dėl 10 Apski- 
vo surengę pokilj paminėjimui žai kas stengiasi pažvelgti, vis- čio pasilinksminimo vakarą su 
22 metų jų vedybų sukaktuvių, kas paliekama dienos ir pono’programų, o orui atšilus, vasa- 
Svečių buvo net ir iš Chicago. Dievo likimui. Darbininkų kla- ros metu, rengti pikniką.

Buvo patiekti skanus pietus, sės salidorinė kova už būvio Laika pertraukos SLA. 262 
o J. J. Bagdonas pasakė pra- pagerinimą yra visai atmetama, vietinė kuopa delegatus vaišino 
kalbėlę apie p. p. Mikolą gyve
nimą. Jie per 15 metų yra bu
vę stambus biznieriai Chicagoje 
ir lindiana Harbor, kur save 
teisingumu ir draugiškumu yra 
įgyje visų lietuvių prielankumą. 
Dabar turi gražią ūkę ir links
mai čia gyvena su savo šeimy
na—penkiais vaikais, 
čiai irgi palinkėjo 
lama ilgų lamingų 
metu.

Prairie Farmer

Benton Harbor, 
Mich.

prasmę ne visi nori suprasti, į 
didžiuma sako: “prasti laikai 
nėra darbo, pramonininkai ne-, 
turi kur savo prekes padėti”.

Kiti sve- 
p. p. Miko- 

gyvenimo

Radio stotis 
WLS paminėjo per radio apie šį 
linksmą pokilj ir sugrojo “1 
love you tiuly”?

Besisvečiuodami taipjau pa- 
siklausėm per radio gražių dai
nų musų dainos kunigaikščio 
J? Babravičiaus, kuris tą dieną 
dainavo iš WGN stoties. Vi
siems jo dainos labai patiko ir 
visi su atvira širdim jo klausė
mės.— J. J. Bagdonas.

Visos unijos yra pakrikę ir ma- gardžiais valgiais ir skaniais 
zai kas apie jas paiso. Kaip ve gėrimais. Pavalgius prie sta- 
lietuvių kriaučių unija, kuri sa- lo likosi pasakyta daug prakal- 
vo laiku čia tam amate lošė bėlių, tarpe kurių 100 kuopos 
svarbią rolę, šiandie visai pa- buvęs SLA. seimo delagtas J. 
krikus ir negyvuoja. Tiesa, kad Pilipavičius pasakė labai atatin- 
prie šito pakrikimo prisidėjo karną prakalbėlę.
komunistų makleriai Bekampiai. Pasibaigus 10 Apskričio su- 
Jankauskai ir Pruseikos, bet važiavimui kenoshiečių grupė 
vistiek jei butų darbininkai sulošė veikalą toje pačioje sve- 
daugiaus kreipę dėmesio į savo tainėje — 
klasės reikalus, tai panašus gai- mas”. Visi 
valai nebūtų turėję progos pas atliko labai 
juos šeimininkaut ir vesti orga- j p. Jankienė

rolę labai gražiai 
Nors aš p-nią Jankienę pažystu 
jau apie 15 metų, bet nežino
jau, kad ji moka taip gažiai 
dainuoti. Užsibaigus minėtam

blo
keliu.

Johnstown, Pa
(Tire Hill P. O.)

Sausio 17 d Bird Coal Co. ka
sykloje ištiko nelaimė. Kasykloj 
No. 2 apie 10 vai. ryto prie vie
nos entrės eksplodavo gasas, 
kuris smarkiai apdegino fire 
bosą, jo pagelbininkų ir tris 
angliakasius. Visi sužeistieji 
liko nugabenti į Johnstown li
goninę.—C. Rutkauskas.

Philadelphia, Pa
Darbo ir darbininkų padėtis 

gan prasta

Netikėtas Sugryži
lose j ai savo roles 
gerai, o ypatingai 

vaidindama savo 
padainavo.nizaciją prie pakrikimo. 

Kad šitam visam 
gurnui užkirtus 
darbininkai, smulkus biznieriai 
ir profesionalai turi ryškiau su
prast ekonominę šalies būklę, veikalui prasidėjo šokiai, kurie 
Kad tiksliau tą atsiekus, reikia tęsėsi iki vėlumos.
dėtis prie darbininkiškų organi- 10 Apskričio valdyba šiems 
zacijų, k. a. profesionališkų są- metaYns likosi išrinkta ta pati 
jungų ir politiškos socialistų pirmininkas A. Pakšys, pirm, 
partijos. Antraip, galima de- pagelb. J. Bankus, rast. M. Kas- 
juot, galima keikt, ar verkt, ga- paraitis, ižd. Wm. Staupickas. 
Įima dėti viltis ant prezidenti-1 
nių rinkimų, galima ir da dau- 
giaus save apgauliot, bet 
to padėtis nepasikeis nė 
geriaus, vargas ir bedarbė 
su mumis visuomet.—K.

—Mihvaukietis.

VVaukegan. III

nuo 
kiek 
bus

Dr. Jonui Basanavi
čiui gyvas paminklas

Musų tautos tėvo idėja-tiks- 
las buvo dvasiniai atgimdyti 
visus lietuvius, suvienyti juos, 
idant jie nebūtų toliaus nieki
nami visokių svetimšalių ir vi-

Šitokis pareiškimas šiandien 
pas mus yra kartojamas iš lu
pų į lupas. Sueisi darbininką, 
jis tau tuoj nusiskųs, kad dar
bo mažai, pigiai apmokamais ir 
su šeimyna vos vos galima iš
gyvent; bet, sako, aš da lai
mingesnis, bet Antanas ar Jur
gis jau nebedirba kelintas mė- 
nesis ir darbo negali gaut. 
Smulkieji biznieriai susirietę 
krapšto kišenius, laukia kostu- 
merių ir jų sulaukti negali, nes 
žmonės neturi pinigų ir neturi 
už ką pirkti jiems reikalingų 
prekių. Net profesionalai, o ir 
tie sako, kad biznis įas juos Taipjau ir delegatai 
daug prastesnis, negu kad buvo 
pirmiaus, metai tam atgal. Va
dinasi bedarbė šonus kutena vi- 4 
siems ir kišenius tuština iki 
cento. Vienok šitos bedarbės

mi parodydamas mums, savo 
vaikams, jog mes visi turime 
įtemptinai dirbti iki atvadavi
mo Vilniaus, nuolat stiprindami 
Vilnijos brolius po lenkų lete
na esančius, kenčiančius viso
kius persekiojimus vien už tai, 
kad jie lietuviai, o lenkai norė
tų juos lenkais paversti.

Taigi musų, amerikiečių lietu
vių, vyriausiu uždaviniu turi 
būti sušelpimas vilniečių tautiš
kam ir kultūriškam veikime au
komis, kurios gelbės vilniečiams 
išlaikyti tautiškas įstaigas, 
kaip:

Dr. Jono Basanavičiaus var
du pradines mokyklas;

Stipendijų ir pašalpų teiki
mas gabiems studentams;

Pašalpų teikimas našlaičiams; 
Basanavičiaus Namų staty

mas Vilniuje ant tos žemės, nu
pirktos amerikiečių aukomis, 
suteiktomis pačiam Dr. Jonui 
Basanavičiui 1918 metuose Lie
tuvių Mokslo Draugijos Na
mams, kuriuose patilptų Lietu-

Vasario 16 aukokime patyaj ir 
visus lietuvius aukoti raginki
me pastatymui Gyvo Paminklo 
Dr. Jonui Basanavičiui.

Padarykime tikrą Basanavi
čiaus dieną.

Iki bus suorganizuotas Gene- 
ralis Basanavičiaus Paminklo 
Komitetas ir išrinktas pastovus 
iždininkas, siūlyčiau aukas siųs
ti į SLA. Centrą, SLA. Sekre
torės vardu: P. Jurgeliutė, 307 
W. 30th St., New York City.

retore ir ji sutiko šitam svar-Susiorganizavus pastoviam ko
mitetui ir išrinkus iždininką tos biam visos tautos reikalui lai- 
*aukos bus perduotos komiteto 
žinion, Kalbėjaus su SLA. Sek-

kinai patarnauti.
—Į*. Mikolainis.

Saugokitės Kosulio, iš
Kurio 'Vystosi Flu!

Jis gali^hveikti Tamstos sistemai ir pereiti , 
j pavojingą blogumą.

"Creomulsion” yra garantuoja
mas patenkinąs vaistas peršalus, 
nuo bronchito ar kitų panašių for
mų plaučių uždegimo linkui, ir tai 
puikiausias vaistas, atstatyti siste
mai, sirgus peršalimu ar Flu. Jei 
prisilaikydamas nurodymų vartosi 
ir negelbės,— pinigai tuojaus grą
žinami. Klausk savo vaistininko. 
"Creomulsion” gali Tamstai pa
gelbėti Flu liga susirgus, bet jis 
nėra spcciališkas vaistas, Flu ligai 
išgydyti. Jei Tamsta jauties ar 
manai sergąs Flu tuojau stenkis 
savo gydytojo pagalbos gauti.

(skclb.)

Tamsta tai gali dabar pašalinti, 
vartodamas "Creomulsion. Ernui- 
sijinis kreozotas yra malonus var
toti. "Creomulsion” mediciniškai 
veikia dviguba nauda; jis pataiso, 
stiprina gleives ir naikina mikrobus.

Iš visų žinomų Vaistu, "Creo
mulsion” medicinos autoritetų pri
pažintas, kaip geriausiai veikianti 
gyduolė, peršalus ar nuo plaučių 
uždegimo. “Creomulsion,” be kre
ozoto, dar turi ir kitų elementų, 
gydančių ir raminančių idegimą ir 
sustabdančių visas gleivėms daro
mas žalas, jsisunkdamos i kraują ir 
jame išnaikindamos visus mikrobus.

Vidurių Sveikata 
Pačios Gamtos

Metodais
Jei jus sergate vidujiniai, jus visas 

sergate. Kada pilvas nevirškina mai
sto, jus stovite angoje daugelio li
gų, kurios gali visiškai suardyti jūsų j 
sveikatą.

Vidurių sveikata reiškia viso kūno 
sveikatų. Laikykite savo pilvų ir ki
tus virškinamuosius organus čystus ir 
veiklius, duodant jiems naturalę sti
muliacijų iš šaknų, žievių ir žolių, 
kurios sudaro Tanlac.

Tanlac yra pastebėtini vaistai nuo 
nevirškiniąio ir konstipacijos — gasų, 
skausmų, aitrumo, kvaitulio ir galvos 

apetitų, pagelsti suvirškinti jūsų mai
tų ir atgauti spėkų ir svarumų.

Tanlac tiek pat neturi kenksmingų 
vaistų, kaip ir jūsų geriamasis van
duo; jie yra padaryti iš šaknų, žie
vių ir žolių — pačios gamtos vaistų 
sergantiems. Per 10 metų juos reko
mendavo aptickininkai, kurie sekė pa
stebėtinus jų vartojimo rezultatus. 
Jie kainuoja tnažiau kaip 2 centai do
žą. Gaukit bonką Tanlac nuo savo 

n- . 1 aptiekininko ir pilnai juos išbandy-Dl. Jonui Basanavičiai, kuilj hite. Pinigai bus sugrjžinti, jei jie 
pirmasis uždegė lietuviuose tau- ■ nepagelbės, 
tiška susipratimo ugnelę, o mu-; Mb"*___
sų darbu dabar turi būti kurs- ■ i® W J B F* 
tymas tos tautiškos ugnelės, 52 
kuri atgaivintų ir sušildytų 
kiekvieną lietuvį.

Lietuvoje susiorganizavo Ba
sanavičiaus Paminklo Fondas 
Vilniečių Sąjungos globojamas 
minėtų tikslų įvykinimui, bet 
kad viskas eitų sparčiaus, mes, 
amerikiečiai, turime lygiai pri
sidėti, netgi ksavo Geąeralį Ko
mitetą išsirinkti pasekminges- 
niam darbui. Mums būtinai 
reikia ir sau vardą pasirinkti, 
kas ir bus padaryta trumpojo1 
ateity.

Dr. Jono Basanavičiaus Gy-. 
vojo Paminklo kuopos jau gali ’ 
organizuotis kiekvienoje lietuvių 
kolonijoje. n

Vasario 16 dien lai būna Dr. 
Jono Basanavičiaus diena. Toje 
dienoje Dr. Basanavičius pirmas 
pasirašė Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo aktą 1918 m. 
Vilniuje; toje dienoje Dr. J. 
Basanavičius pasimirė Vilniuje. 
1926 metuose.

viu Gimnaziia Knvffvnas Mu- skaudėjimo. Jie sugrąžina pražudytą ’ "i 1 J y nnfltitn. nnornlsti .nuvirsianti insii tnnl.
zėjus ir kitos reikalingos jstai- 
gos;

Pašalpa tautiško demokratiš
ko laikraščio.

Tą visą jkuriant ir užlaikant 
Vilniuje, pastatysime Gyvą Pa
minklą musų Atgimimo Tėvui 
Dr. Jonui Basanavičiui

Pilna Fizinė 
ir Analitine

Egzaminacija

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

vidurių ir

CREOMULSION
k A ■ jL 1 ■r* w■ f F1 1?/•; R;\l ^1

■‘j n
__ __

i r- fi J, .'‘'V

Išstatymas savęs 
šaltam ir šlapiam 

4>rui yra priežastimi reuma- 
tiškų skausmų

Reumatiški Skausmai be jokio 
persergėjimo užpuola tuos, kurie 
dirba lauke visokiam ore.

Kuomet pradedate jausti Musku
lų Skaudėjimų ar Sustingimų vik
riai patrinkite su PAIN-EXPEL-

Visos tautos savo didvyriams- 
vadams pastatė ir garbingai už
laiko paminklus. Paminklai yra 
dvejopi: vieni iš granito ar

Sausio 13 ’ dieną čionai atsi- marrrturo, kiti gi gyvi — tai js- 
buvo SLA. 10 Apskričio meti-j taigos, draugijos vado idėjų 
nis suvažiavimas ir nors pusi- plėtimui, 
taikė labai šalta diena, bet nuo 
visų kuopų, priklausančių prie 
10 Apskričio, delegatai pribuvo. 
Suvažiavimas buvo šaukiamas 
kai 9 v. iš ryto, bet dėl didelio
šalčio kai kurie delegatai pa- saip skriaudžiami — dvasiniai 

ir ekonominiai. Tos idėjos įgy
vendinimui visų lietuviu sielose, 
musų tautos tėvas pašventė vi
są savo gyvenimą.

Musų gi uždaviniai dabar yra 
tiktai plėsti tautos tėvo idėjas 
tolyn, įki suradimo, atvertimo, 
apšvietimo kiekvieno lietuvio, 
kuris atgimtų ir jaustųsi lietu
viu esąs, kaip Dr. Vincas Ku
dirka atgimė, net apverkdamas! 
prapuldytą laiką.

Dr. Jonas Basanavičius po ij'ubiel 
atgavimo spaudos sugrįžo į Lie
tuvą ir visą laiką gyveno jos 
sostinėje, Vilniuje, kur ir pasi
mirė du metai tam atgal, tuo-

Tegul 
jums; 
NfiSE 
reitus 
nystės socialių ligų, 
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,
SVEIKATĄ REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

LERIU. , Pridengkitc skaudamas dalis su kavalkėliais flane
linio audeklo. Pats pirmutinis ištrynimas sumažins skausmus. 
'Po kelių ištrynimų skausmas visai pranyks.

PAIN-EXPELLERIS taipgi pagclbinp^ts nuo 
JPėčių Skaudėjimo, Nusimušimų, išsinarinimų, Iš- 
sitempimų, Influcnzos, Neuralgijos, Strėndieglio, 
Skaudamų Muskulų, Galvos Skaudėjimų, Persali
mų, Skausmų Krutinėję ir t. t.

Nusipirkite bonką PAIN-EXPELLERIO šian
dien. Knygutė, paaiškinanti pilnus nurodymus jo 
naudojimo daugely atsitikimų, pridedama prie kiek
vienos bonkos. Persitikrinkite, kad gaunate tik
rąjį. Ant kiekvieno jo pakelio yra INKARAS.

Dvejopo didumo — 35c. ir 70c. bonkutės.

BERRY AND SOUTH F1FTH 6TS.'
BROOKLYN, N.Y/

TUBBY

nepabaigtus 
prie naujų 

nutarta pa-

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausio) 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre 
ditas visiems.

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

460G—08 W. 22nd St.
T e L Cicero 130

Savo gražumu, prašmatnumu, tvirtu subudavojiinu, grei
tumu, ir didele jėga patraukia kiekvieno akį.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: 
Ugnies, Langų, Automobilių; 
voties (Life) ir kitokia atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE; Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Kalsted St.
Tel. Roosr.'dt 8500

Tie.
I turėtų

1 Inkstai 
mų nugaroje, bu

, menkos sveikatos.
dabar esu stipru

C. J. Dankowski, ižd.

St.

po

SpiH rydynio chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti nesalėjo jumis išgydyti, atšilau- 
kykit pas rimtie. Mano pilna* Išegzaminavl- 
ma* atidengs jūsų tikrų Ilgų ir jei ai ap»i- 
imsiu jus gydyti, sveikata Jutus sugryŠ. Ei
kit pas tikrų apocialistų, kuris neklaus just] 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pt 
galutino išcyzaminaviino—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ry!*' ’ki 1 po pietų.

vėlavo, tai suvažiavimas prasi
dėjo vėliaus.

Atidarius suvažiavimą 1C 
Apskričio pirmininkui A. Bak
šiui, apsvarsčius 
reikalus ir priėjus 
sumanymų, likosi
skirti iš 10 Apskričio iždo $15. 
dėl išlaimėjimo 10 Apskričio 
kuopoms. Taigi kurios kuopos 
nepatingės pasidarbuoti, tai ga
lės savo kuopų iždus pusėtinai 
padidinti. Taigi likosi nutarta 
paaukauti iš 10 Apskričio iž^o 
$5 dėl SLA. nario, jau ilgai 
sergančio, P. Zakarevičiaus.

suaukojo

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
...

n4

Greater Hudson 1929 Coupe

Pašalina inkstų ar 
pūsles suerzinimą
kuriuo* vargina inkstai ar pusK1, 
paainiokinti ift p. Gco. l,eavltt.

Kalimi*, patyrimų. Jis sako: "Mano 
vargino mane. Aš turfijau skaus- 

_________buvau nervuota*. silpnas ir 
_____ Aš ftmiau Nuga-Tonc ir 

____  __  stiprus ir sveikas”. Nuga-Tono > 
greitai pašalina panašių pa<ičt|, kadangi jie 
pašalina visus nuodus, kurio erzina ir kan- i 
kiną žmones.

Nuga-Tone atliko pastebėtinų darbų per 
4’<> metų. Jie yra puikų* sonesniems žmo
nėms, kurie yra silpni, arba ir juunesnirm* 
žmonėms, kurių gyvintoji spėka ir energi- 

I ja išnyko. Nuga-Tono padaro riebų, raudo- 
I nų kraujų ir suteikia naujų spėkų ir jėgų 
i nervams, muskulams ir gyvingiesiems orga- 
j nams ir pagerina abrluų sveikatų. Jus ga- | 
' lito pirkti Nuga-Tono kur tik vaistai yra 
į pardavinėjami, arba vertelga užsakys dėl jus 

iš urmo sandėlio, ‘

DRESHj 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, princlpalas

3514-16 K oos e vėl t Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Nuo 
Gy-

Del geriaujtatf 
ir patarnavimo, 

GREEN VAL 
PRODUCTS 

Obelis šviežių kiauši 
nių, sviesto ir sūrių.

Wm.J.Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

I Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

Sherlock Holmes, Jr

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

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eiffhteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres.
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Tarp Ohicagos 
lietuvių J

Komunistiškoje ske- 
baracijoje į

Anądien (sausio 22 d.) buvo' 
įdėtas “Naujienose” mano strai- ’ 
psnis apie komunistų “Vilnį”, 
kuri išnaudoja spaustuvės dar-' 
bininkus ir varo biaurų šmugelį 
su unijos “leibelju”. Ėjo diena 
po dienos, ir aš įdomavau, kaip' 
tas raudonųjų biznierių lizdas 

Jeisinsis, kada tapo viešai iškel
ta toki nešvarus jų darbai. Aš 
žinojau, kad mano paduotus 
faktus atremti jie negalės, to-j 
dėl jie gaus griebtis kokio nors 
strategiško “manievro”, kad 
apdumtų akis savo žlibiems pa
sekėjams ir publikai.

Bet, nabagai, nieko o nieko jie 
nepajėgė sugalvoti savęs patei
sinimui. Nė vieno mano pa
duoto fakto jie negalėjo užgin
čyti, ir nė vieno mano argu
mento jie nebandė atremti. Tik 
Kvailonis mėgino pasiaiškinti,1 
kad jisai esąs “nekaltas”, ir iš
traukti savo, kaip to katino, 
tarpduryje privertą uodegą. 
Aš noriu pirmiauisia pasakyti 
keletą žodžių apie šitą kvailo- 
nišką “nekaltybę“.

“Vilnies” pletkininkas sugal
vojo buk tai pasikalbėjimą su į 
kokiu ten bolševikų priešu, ku
ris jį ėmęs kaltinti dėl darbi
ninkų iAnadojimo komunistų1 
spaustuvėje. Aš betgi esu 
“siur”, kad niekur tokio pasi-Į 
kalbėjimo nebuvo, kaip tik pa
ties Kvailonio galvoje. Jisai vi
sas “sensacingąsias” komunistų 
organo “žinias” šitaip fabrikuo
ja: nueina į vestsaidę savo 
troškulį numalšinti ir paskui 
rašo apie tai, kas neva dėjosi 
visuose Chicagos kraštuose, 
kiek draugysčių mitingų jisai 
“aplankė” ir kiek visokių žmo
nių “mate’ ’ir ką jie jam “pa
sakojo”.

Su “muluku” pasikalbėjęs, 
jisai dabar štai kaip teisinasi 
tam jo sugalvotam bolševikų 
priešui, kuris jį baręs už išnau
dojimą darbininkų: “Aš viso la
bo Reporteris, darbininkų ne
samdau, spaustuvės neturiu, bet 
žonka dar nepabėgo ir jai kas 
subatą savo pėdę turiu atiduo
ti.” Biednas žmogelis! \ Skun
džiasi, kad ir jis esąs išnaudo
jamas. Bet žingeidu butų žino
ti, kodėl jisai padeda raudonojo! 
biznio bosams išnaudoti darbi
ninkus ir apgaudinėti visuome
nę? Kodėl jisai savo rašiniuo
se nuolat stengiasi nukreipti 
publikos akis kitur, nuolat rė
kia tai prieš vienus “skriaudi- kaip į ją žiūrėti. Jeigu musų mano meilę, mano jausmą, ku

Front View of New Chevrolet

Naujasis, gražusis Chevrolet, šešių cil indėvių, kuris parsidavinėja už kainą ketu
rių. Tai yra “žymiausias Chevrolet xvisoj Chevrolet istorijoj”.

kus” ii- "išnaudotojus”, tai 
prieš kitus,—kuomet ten pat 
po jo nosia, toje pačioje įstai
goje, kur jisai gauna savo “pė
dę” eina bjauresnis darbininkų 
išnaudojimas ir šmugelis, negu 
kur kitur?

Kvailonis išsijuosęs “faituo- 
jasi” už komunistišką “darbi
ninkų partiją” ir visus, kurie jai 
priešingi, maišo su dumblais. O 
tuo tarpu jisai žino labai gerai, 
kad po tos partijos pastoge, 
oficialiu komunistų organo 
spaustuvėje elgiamasi šlykščiau 
ir besąžiniškiau, negu kapitalis
tiškose įstaigose. Butų žingei- 
du žinoti, ar Kvailonis savo 
“pėdę” gauna ir už tai, kad ji
sai dengia ta apgavingą komu-! 
nistų biznį? Jei taip, tai ko 
tuomet verti yra visi jo rašymai 
prieš “socialistus”, “buržujus”, 
ir t. t.? Reiškia, jisai rašo tik-i 
tai dėl to. kad jam užmoka, ar
ba, kaip toje patarlėje sakoma, 
“kur loja, ten ir laka”.
kada nors fašistams į galvą ‘ 
mintis pasiūlyti Kvailoniui bis- 
kį didesnę “pėdę”, negu jam 
dabar už jo ambrijimą moka 
raudonieji šmugelninkai, ir jisai 
ambrys už fašistus!

Kas gi tad dabar atsako už 
tai, kad “Vilnies” darbininkai 
yra verčiami dirbti už skubinės 
algas ir apgaudinėti uniją. Ana
me savo straipsnyje aš jau pa
rodžiau, kad raudonojo biznio 
bosai kiekvienam savo darbinin
kui nutraukia nuo algos po tū
kstanti iki pusantro tūkstančio 
dolerių per metus; parodžiau 
taip pat, kad ta įstaiga laužo 
unijos taisykles ir kitokiais bu
dais, o betgri ji nesisarmati ja 

apgavingai vartoti unijos “lei-
helį • laigi, sakau, kas už vi- nieko. Kas kita kai mišios už- 
sa tai atsako? Kvailonis gina- 'perkamos. Ir, esą giminės ir 
si. kad tai ne jo kaltė, “čyfas” Į draugai, ažuot pirkę vainikus, 
Driulis tyli, kaip “klemsas”. į geriau sukolektuotų pinigus ir
Spaustuvės bosas, kuris kartu ir 
formonauja, ir čermonauja, tyli 
taip pat. Menedžeris, kuris' 
nešiojasi kišenėje presmanoi 
kortelę vien tik tuo tikslu, kadi 
butų lengviau apdumti unijai . 
akis (nes ant preso jisai ne-i 
dirba), taip gi apsimeta, kad 
jisai visai nežino, kas jo valdo-j 
moję šapoje darosi. Suėję su • 
draugais jie taip pat, kaip ir 
vargšas Kvailonis, bažijasi, kadi 
“aš spaustuvės neturiu” ir kas 
subatą parnešu “pėdę” savoj 
žonka i.

Bet ar ne komunistų partija! 
kontroliuoja tą biznį? Ir ari 
tie “nekaltieji avinėliai’ ’nėra 
įgalioti jį vesti, darbininkus 
samdyti, dėl algų su jais tartis 
ir mokyti “proletariatą” kovot 
už savo būvį ir pasaulio “išva
davimą”?

Jeigu komunistų partija gali 
pakęsti tokius šmugeli skus 
darbus, tai visuomenė žinos,

komunistų lyderiai, susimetu
sioj i į “Vilnies” biznį, iš kurio 
jie gauna savo “pėdės”, gali 
taip nesąžiningai elgtis su dar
bininkais ir su unija, tai kiek
vienas žmogus turi pripažinti, 
jogei visos jų “idėjos”, visas jų 
riksmas apie “darbininkų rei
kalus”, visas jų visuomeniškas 
dalbas yra —grynas hųmbugas. 
Iš humbugo jie gyveha taip, 
kaip ir visi bereikalingi žmoni
jai gaivalai, kurie tingi arba 
nemoka teisingu darbu užsipel
nyti duonos kąsnį. Bet, tiesą 
Kvailonis suko, “melas turi 
striukas kojas”; o kadangi huin- 
bugas susideda iš melo, tai ir su 
juo toli nenueisi!

\—Pasipiktinęs.

Ką matė nugirdo 
Reporteris

“Nevystančios gėlės”

Brolių Marijonų “Draugas” 
kartas nuo karto vis pasakys 
ka nors “įdomaus”. Tokios 
“mandrybės” perlas pasirodė ir 
jo num. 15-tame, sausio 17 d. 
Tik skaitykite:

“Nežinia iš kur ir kaip įėjo 
paprotys, kad gimines ar drau
gai mirusiam prie grabo perka 
gėlių vainikus. Greičiausia tai 
pagony arba bedievių liekana, 
nes jie nieko nebeturi kas mi
rusiam suteiktų pagalbos... Ka
talikai turi ir gali aukoti prie 
grabo mirusiam tą, kas nesupu- 
na ir turi neįkainuojamą vertę... 
tai yra aukojimą maldų, Komu
nijų. o ypatingai hv. Mišių”.

Ir toliau “Draugre” pareiškia

ma! girdi, kas is tu geliu? Gi

tokia mesliava užpirktų mišias.
Well—biznis yra biznis. Bro

lių Marijonų ir lietuviškų ku
nigų biznis man suprantamas: 
kam duoti lietuviškiems kviet
iniams uždirbti dblerį-kitą, jei 
tie pinigai anaiptol nesudras
kys lietuviškų kunigų kišenių! 
Ar ne? Taigi jie ir įrodinėja, 
kad gėlės prie grabo nereikalin
gos.

Bet ve kas įdomu pastebėti. 
Broliukų Marijonų “Draugas” 
sako, kad gėlių dėjimas prie 
grabo esanti pagonių ir bedie
vių liekana! Suprantate?

Iki šiol rasi manėte, kad nu
pirkdami vainiką ir padėdami 
jį prie mirusiojo grabo, jus iš
reiškiate kaip ir draugingumo 
jausmą tinkamu budu; kad jus 
išreiškiate tokį jausmą, kokį, 
sakysim, reiškia gera duktė, 
kai nuperka motinai gėlių bu- 
ketą: pinigai tau, motina, ne
reikalingi iŠ manęs, bet priimk

(Pacific and Atlantic Photo]

Bert B. Buckley, Ohio valsti
jos iždininkas, kuris tapo ap
kaltintas prohibicijos įstatymų 
laužymu. . •

ris yra taip skaistus, kaip šios 
gėlės. Taip manydami jus kly- 
dote. “Draugo” ekspertai sako 
jums, kad gėlių dėjimąs prie 
grabo esanti pagonių liekana.

Ir reikia pastebėti dar štai 
kas: krikščionybė jau gyvuoja 
1929 metus, o “Draugo” eks
pertai surado, kad gėlių dėji
mas prie grabo esanti pagoniš
ka liekana, tik sausio 17 dieną. 
1929 m. Tenka manyti, kad šis 
“teologinis” išradimas yra 
mandresnis, negu išradimas ra- 
<1io mašinos lekioti oru,
bu ir radio yra jau geroką va

landą naudojamas ir bus kele
tas desėtkų metų, kaip žmones 
lekioja mašina, sunkesne negu 
oras.

Taigi žinokite, kad gėlių dė
jimas prie grabo yra pagoniška 
liekana. Ir ne svarbu, kad jas 
deda katalikai ir protestonai; 
kad jas dėjo per daugelį, dau
gelį metų; nesvarbu, kad jas 
deda įvairiu kitokiu tikybų žmo- 
nes, turčiai ir vargdieniai; ne 
svarbu, kad šis ženklas išreiška 
gražaus, skaistaus kaip tos gė
lės jausmo, buvo skaitomas pa
čioje Chicagoje, pačių lietuvių 
kunigų tarpe labai girtinu reiš
kiniu. šiandien “Draugas” su
rado ką kitą. Todėl nuo šios 
dienos... jokių gėlių prie gra
bo! Gi visus centus, kuriuo# 
manytumėt skirti gėlėms, neš
kite klebonui. Ot išvystysimc 
tokį “našumą” Dievo garbei, 
kaip, sakysime, stokjarduose, 
kur viską sunaudojama praktiš
kai, išskyrus kiaulės žviegimą.

O toliaus pamatysime dau
giau progų koncentruoti skati
kus tam pačiam tikslui. Na, tik 
pamislyk: miršta žmogus, nu
perkama puikus grabas jam pa
guldyti, mokama kartais už 
grabą net po keletą šimtų do
lerių. Ar ne geriau butų tuos 
pinigus paskirti mišioms šven

Nesirūpink nė vienos 
minutės apie 

influenzą
Daugelis žmonių iki susirgimo su

sirūpina delei to, kad jie turi pa
prasta Salti, galvos skaudėjimą, strč- 
nu skaudėjimą ar šiaip nesmagiai 
jaučiasi, o priežasties to nesupran
ta. Doviniuose iš dešimties atsitiki
mų būna, kad jūsų viduriai, inkstai 
ir kepenys yra pakrikę.

Taip kaip surūdijusi mašina, ar 
užsigrudęs laikrodis, kuris atsisako 
eiti ir rodytįi teisingą laiką, taip ir 
jūsų užsikimšusi mašinerija padaro 
jus liguistą. Nature’s Lawlax 
švelniai veikia ant kepeny ir pa
gelbsti inkstams atlikti reikalingą 
filtravimo procesą; tuo pačiu laiku 
reguliuoja vidurius, tuo sutvarkant 
skilvi, taip kad jus gaunat pilną 
naudą iš jūsų suvalgyto maisto. Kai 
tai lieka atsiekta, tai jūsų kraujas, 
kuris yra gyvybė jūsų kūno, lieka 
riebus ir tyras.

Tūkstančiai vyrų ir moterų, kurie 
kenčia nuo vidurių pakrikimo, galvos 
skaudėjimo, reumatizmo ir abelno 
nuovargio, gali susilaukti greitos pa- 
gelbos, jei jie pabandys Nature’s 
Lawlax, mokslini liuosuojantj toniką. 
Tik kelios dozos parodys naudingu
mą šių pr’kių vaistu.

Kodėl Jus nepasakote sau: jei ga- 
.lima padaryti, kad aš geriau miego
čiau, geriau išrodyčiau ir geriau 
jaučiuos, tai aš noriu apie tai žinoti.

Mes nuoširdžiai kviečiame jus pa
bandyti Nature’s Lawlax su musų as
menine garantija. Gaukit tikrą 
Nature’s Lawlax 25 ir 50 centų mo
linose dėžutėse iš jūsų artimiausio 
aptiekininko.

toms, o numirėlį įsukti ragožėn 
ir taip įkišti žemėn? Juk mi
rusiojo kunui nė šalta, nė šil
ta, gi jo dūšia sėdi danguje po 
dešinei Visagalio.

Arba vėl. Samdoma karava
nai, limuzinai, eikvojama gaso- 
linas, idant palydėjus į kapines. 
Kiek tai išlaidų. Ar ne geriau 
butų įvolioti lavoną į trokelį ir 
nudumti į kapines? Ir greitai 
butų, ir pigu. O sutaupintus 
šitaip pinigus butų galima skir
ti šventoms mišioms užpirkti.

Gal sakysite, kad aš bleviz- 
goju? Well, jei sakysit, tai aš 
griežtai protestuosiu. Nes jeigu 
“Draugo” ekspertai gali įrodi
nėti, kad gėlės prie grabo esan
ti pagoniška liekana, tai aš tu
riu pasakyti, kad ir pats gra
bas ir nabašniko aprėdymas yra 
taipjau pagoniška liekana. Ir 
jei gėlės, pasak “Draugo”, ne
reikalingos prie mirusiojo gra
bo, tai nereikalingi nė grabai, 
ba ir jie supuva, kaip gėlės. 
Nereikalingi nė papuošimai, ne 
karavanai, nė autai, nė drabu
žiai, kuriais parodomas nabaš- 
ninkas.

Tik man darosi lyg nesmagu, 
kai pamanau apie mirusįjį. Gy
veno, buvo geras draugas, gi
minė, tėvas, motina, sesuo ar 
brolis. Kiek malonių valandų 
praleidžiau kartu. Kiek ir pa
guodos turėjau iš jų. Ir ve jie 
persiskyrė su manim ant visa
dos. Pinigai jiems nebereika
lingi. O ir visas pasaulio tur
tas, visa svieto mandrybė jų 
neprikels. Kaip atsisveikinti su 
jais? Liūdesio pagautas aš per
ku sėlių vainikų ir padedu jj 
prie grabo Kaip ženklų, kad ma- 
no atminimai apie mirusįjį ir 
jausmai yra taip skaistus, kaip 
tos gėlės.

Ir tegul “Draugas” pasakoja 
ką jis nori, o aš žinau, kad jis 
taip kalba todėl, jogei jam — 
business is business.

—Reporteris.

Padėka
Sausio 26 dieną šerno Fondo 

komitetas laikė susirinkimą Dr. 
P. Zalatoriaus ofise, 1821 So. 
Halsted St. Pirmiausia komi
teto komisija pranešė, kad ji 
buvo atsilankiusi į Lietuvių 
Tautiškų kapinių lotų savinin
kų metinį susirinkimą, įvykusį 
sausio 20 dieną. Susirinkimas 
mandagiai priėmė komisiją ir 
suteikė jai progos pareikšti, 
kokiu tikslu ji atsilankiusi.

Komisija prašė susirinkimą 
paaukauti lotą šerno kunui pa
laidoti. Po trumpo apkalbėjimo 
susirinkimas nutarė paaukauti 
prašomą lotą. Komitetas, iš
klausęs komisijos pranešimą, 
labai nudžiugo ir nutarė vienu 
balsu išreikšti per spaudą pa
dėką lotų savininkams, trusti- 
sams ir valdybai.

Taigi jau nuo sausio 20 die
nos aa. šernas, musų tautos ra
šyto j as-švietėjas, įsigijo nuosa
vą vietą Lietuvių Tautiškose 
kapinėse, į kurią jo kūnas bus 
perkeltas iš adv. Bagočiaus loto.

ši brangi kapinių lotų savi
ninkų auka labai palengvino ko
miteto naštą ir dabar drąsiai ti
kimės, kad ant šerno kapo ge
gužės 30 dieną šių metų stosis 
puikus paminklas, kuris primins 
visus Šerno nuveiktus darbus.

Gerbiamieji, prašome visus 
dar prisidėti su aukomis, nes 
paminklas kainuos $2490. šer
no reljefas $200, o paminklo 
nupiešimas $50. Taigi viso su
sidaro suma apie $3,000. Tuo 
gi tarpu komitetas teturi su
rinkęs tik $1,320. Trukumas 
dar ^didelis. Pinigai turės būti 
sumokėti kontraktoriui gegužės 
mėnesį.

Aukas siųskite šerno Fondo 
komitetui per—S. K. Grišius, 
6228 So. Sacramento Avė. Chi- 
cago, III., tel. Republic 7180.

Phone Viių; i i 20 5 4

JOSEPH VILIMAS 
/V a m u Stoty m o 
KONTRAKTORIUS

14558 S. Wapilenav» Avė ( liicaųo, III

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu- j 

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

5 Borawski St
7 Boustras Gus

34 Jackas Joseph
38 Judis J
39 Janinovich Mike
41 Kasparaitis Pranas
42 Kazlouskas Jonas
48 Krikjcikainui Antanu
56 Lovas Benee Dr
58 Malatestinie Josip
62 Ogorzata Elzbieta
67 Račkauskas B
86 Vilimas Kazimeras 
88Vokovich Vincent M 3
94 Yanevich Antonia
95 Zalewski Wladyslaw
96 Zatka Dominik

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
MŲ.

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 metu STEINACHO METO- 
DAIS. apKarsinimas suteikia jo
atnešu iui NEMOKAMA EGZAMINA- 
CIJĄ ir NARYSTĘ SMS Sveikatos 
Kliube.

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

Atlantic 1287 
Nedėliomis sulig susitarimo

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

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- 
difbysčių radios: Zenith, Majestic, Atwater 
Kent, Freshman, Sparton, Bosch, Colonial, 
Eveready, Victor ir Eiseman. Didelis pasirinki
mas.

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

Radiola 18
Visa elektrinė

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

gata vartojimui už

5169.00
Lengvais išmokėji
mais su mažu priedi- 
niu primokėjimu už 

knygų vedimą.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Po Gaisro
Mes dabar išparduodame visokias malevas, varnišius, ene- 
mals, kirvius, piuklus, ablius, virtuvei visokius indus ir ki
tus reikalingus dalykus prie namų labai pigiomis kaino
mis. Išpardavimas tęsis per 4 dienas, seredoj, ketverge, 
pėtnyčioj ir subatoj. Pasinaudokite proga ir nusipirkit sau 
reikalingų dalykų pusdykiai.

F. J. YANAS
HARDWARE KRAUTUVE

2805 W. 63 St.

Nuo Šalčio - Alkali- 
nizuokit Savo Si

stemą
Daktarai visur prirašinėja šį 

naują gydymą nuo šalčių; ir jis 
tūkstančiams suteikia smagu
mo savo greita pagelba, jei var
tojamas tiksliai.

PradSkit kai jus jaučiate be
siartinantį šaltį. Paimkit Šauk
štuką Phillips M ilk of Magnesia 
stikle vandens, ryte, dieną ir 
vakare, pirmą dieną. Padarykit 
tą patį ir antrą dieną. Paskui 
imkit tik vakarais.

Šalčiai surrtažina alkalinumą 
jūsų sistemoje, štai kodėl jus 
jaučiatės skaudus, karščiuojan
tis, silpnas, pusiau ligonis nuo 
jų. Phillips Milk of Magnesia 
yra alkali nekenksmingoj, skys
toj formoj. Jis pašalina šalčio 
simptomus sugrąžinant alkali
numą jūsų sistemai.

Per penkias dešimt metų šis 
malonus alkalinas buvo garsus 
kaipo prieš-rugštinis vaistas. 
Daktarai prirašinėja Phillips 
Milk of Magnesia; ligoninės jį 
vartoja; milionai žino, kaip jis 
pašalina surugusius vidurius, 
gasus, nevirškinimą ir kitus 
perdaug rūgščių simptomus. Vi
sos aptiekos j j rekomenduoja. 
25c ir 50c bonkos su pilnais nu
rodymais platiems jo vartoji
mams,.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. 11. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. II. 
Phillips nuo 1875 m.
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Popiežiaus valstybė'11’ s^ai,t’a,lt v***los-
Amžinas miestas. — Dviejų val

dovų sostinė. — Popiežiaus 
valstybės įsikūrimas. — “Pon- 
tifex Maximus.” — Kova dėl 
Italijos suvienijimo. — Gari-

Jungtinės Valstijos yra labai atsilikusios socialės 
įstatymdavybės atžvilgiu, bet atžagareiviai nori panai
kinti ir tuos neskaitlingus darbininkų apdraudos įsta
tymus, kuriuos turi atskiros valstijos. Missouri valsti
jos legislaturoje, pav. prasidėjo agitacija už atšaukimą 
įstatymo apie atlyginimą darbininkams už sužeidimus 
dirbtuvėse (“workmen’s compensation law”).

Tas įstatymas Missouri valstijoje buvo priimtas vė
liau, negu kitose valstijose, būtent 1926 m. Darbdaviai 
ligi šiol nesiliauja jam priešinęsi. Jų motyvas, žinoma, 
yra grynai egoistiškas: jie nori kaip galint sumažinti 
savo išlaidas, kad dirbtuvės duotų daugiau pelno. Žmo
niškumas jiems nerupi. Bet visuomenės interesai šitame 
punkte eina su darbininkų, o ne su darbdavių interesais.

Jeigu darbdavys nesirūpins darbininku, kuris tapo 
sužeistas fabrike, tai kas teiks pagelbą jam ir jo šei
mai? Suprantama, kad ta našta puls ant visuomenės. 
Bet iš darbininko, kuris dirba fabrike ar kurioje kitoje 
privatinėje įmonėje, naudą ima juk ne visuomenė, bet 
darbdavys. Ir koks čia tuomet butų teisingumas, jeigu 
darbdaviams butų leista naudotis darbininko jėga, su- 
verčiant ant visuomenės atsakomybę už darbininko svei
katą ir gyvybę?

Praktika parodė, be to, kad darbdaviai visai nežiū
ri, kad darbo vieta butų saugi, kuomet jiems nereikia 
mokėti už darbininkų sužeidimus. Kol valstijose nebuvo 
įvesti įstatymai apie atlyginimą už darbininkų sužeidi
mus, tai nelaimių įvykdavo darbavietėse daug daugiau, 
negu įvedus tuos įstatymus.

Reikia manyti todėl, kad Missouri valstijos žmonės 
griežtai pasipriešins toms'atžagareivių užmačioms.

MAIŠTAS ISPANIJOJE

ARTINASI SVARBUS RINKIMAI EUROPOJE

Šiemet įvyks rinkimai i dviejų svarbių Europos val
stybių parlamentus. Anglijoje bus renkamas naujas 
parlamentas veikiausia birželio mėnesyje. Belgijoje — 
tur būt apie tą patį laiką, kadangi rinkimų kampanija 
jau ir Belgijoje prasidėjo. Nuo karo laikų šios dvi šalys 
vaidina labai svarbią rolę Europos politikoje; Anglija, 
žinoma, ypatingai svarbią, kaipo milžinas tarpe viso

Prieš Ispanijos diktatorių de Riverą kilo maištas. 
Valdžia skelbia, kad ji apsidirbusi su maištininkais la
bai lengvai, bet tas faktas, kad žinioms iš Ispanijos įves
ta aštri cenzūra, meta ant valdžios pasigyrimų šešėlį.

Šis maištas nėra pirmutinis bandymas Ispanijoje 
nuversti ginklais diktatūrą. Per penkerius su viršum 
gen. de Riveros viešpatavimo metus tenai tokių ir pa
našių konfliktų įvyko visa eilė. Kad ir diktatoriui iki 
šiol dar vis pasisekdavo laimėt, bet visą laiką jam teko 
būt pasiruošusiam slopinti naujus •sukilimus, atkreip
tus prieš jį ir jo valdžią. Tokiose sąlygose gyvent ir val
dyt kraštą gali būt malonu tik avantiūristui.

Diktatoriškos valdžios tik iš paviršiaus atrodo tvir
tos ir pastovios. Bet tikrumoje jų pagrindas yra daug 
silpnesnis, negu demokratinių valdžių. Silpnesnis dėl to, 
kad siauresnis. Demokratiškos valdžios remiasi plačio
mis žmonių masėmis, o diktatūros — tiktai ginklu. Ant 
durtuvų ir armotų šioje gadynėje nieko pastovaus pa
statyti negalima.

Demokratija gyvens ir bujos, kuomet apie diktatū
ras žmoniją seniai jau bus užmiršusi.

Kaip Angliją, taip ir Belgiją šiandie valdo atžaga
reiviai. Jiedvi abi turėjo vienu laiku valdžias, kurių 
priešakyje stovėjo socialistai; ir abiejose šalyse tos val
džios buvo nuverstos su apgavystės pagelba. Anglijos 
konservatoriai (padedami liberalų) nugąsdino piliečius 
bolševizmo baubu, panaudodami šitam tikslui kokį ten 
neva “Zinovjevo laišką”, ir MacDonaldo kabinetas pra
laimėjo rinkimus. Belgijoje, kai buvo susidariusi koali
cinė valdžia, vadovaujama socialisto Vandervelde’o, tai 
atžagareiviškos partijos padalė sąmokslą su bankinin
kais ir šie iššaukė finansinę paniką krašte, kurios pa
sėkoje parlamento dauguma išreiškė nepasitikėjimą

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

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

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui .................................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paštu:

Metams ..............................  $7.00
Pusei metų .............................. 8.50
Trims mėnesiams ........   1.75
Dviem mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ......................... ........   $8.00
Pusei metų ..........................  4.0(
Trims mėnesiams ..........    2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
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Klausimas, ką parodys nauji rinkiniai tose dviejose 
šalyse?

Belgijos reakcininkai daro visokių “skymų”, kad 
palenktų j savo pusę daugumą balsuotojų. Tečiaus iš 
visko matyt, kad susilpninti socialistus atžagareiviškos 
partijos neturi vilties; daugiausia, ko jos tikisi, tai ne
duot socialistams padidint savo atstovybę parlamente.

Kai dėl Anglijos, tai mažai kas abejoja, kad tenai 
konservatoriai gaus skaudų smūgį, o Darbo Partija žy
miai sustiprės. Bet ar darbiečiai bus pakankamai stip
rus paimti į savo rankas valdžią, tai šioje valandoje dar 
sunku numatyt. Daug priklausys nuo to, kiek pasiseki
mo turės liberalų partija: ar ji turės, ar ne, tiek atsto
vų7 parlamente, kad butų nusveriančioji jėga tarpe kon
servatorių ir socialistų.

Vistiek atrodo, kad reakcija tose dviejose Europos 
šalyse bus gerokai apkulta. Tuomet bus lengviau nu
laužti jai ragus ir kitur.

. Tad 
jie ir dėjo visas pastangas pa
daryti tą miestą įdomiu. Tapo 
pastatyta daug puikių bažnyčių 
ir palocių, kurie ir šiandien te
bepuošia tą miestą

To konstruktyviu periodo me- 
baldi. — Romos puolimas ir, ,a*s popierius buvo ži-
popi ežiams valstybės prijungi
mas. — Vatikano kalinys. —
— Santykiai tarp valdžios ir ^ustus, (> vėliau kili Romos im-
Vatikano. — Derybos tarp 
Mussolini valdžios ir Vatika
no.

Roma dažnai yra vadinama 
amžinu miestu. Ji yra katali
kiškojo pasaulio sostinė. Tiesa, 
praeityj popiežiams leko vieną 
kitą kartą savo buveinę perkel
ti kitur — į Bavenną arba Avi-
ignoną. Bet tai buvo daroma kia žinoti, Jc-ad tais laikais Ita- 
tik laikinai, kuomet Romoj po- Rija buvo pasidalinusi į keletą 
piežiams pasidarydavo pavojin- mažiukių valstybių, kurios, kai- 
ga gyventi. Nuo pat pradžios po tokios, pasaulinėj politikoj 
šv. Petro įpėdiniai gyveno Bo- mažai reikšmes teturėjo. Pas 
moj. Su tuo miestu yra arti- vienybės šalininkus tad ir kilo 
mai surišta katalikų bažnyčios klausimas: kodėl italai negali 
istorija, tradicijos ir sentimen- susivienyti ir sudaryti didelę

Sunku sau ir įsivaizduoti, valstybę? Juo labiau tas klau
simas buvo keliamas, tuo dau
giau atsirado žmonių, kurie lin
ko prie suvienytos Italijos su
kūrimo.

kaipo visų 
bažnyčios 

tik grynai

tas. 
kad “Kristaus įpėdinis” galėtų 
gyventi kuriame nors kitame 
mieste.

Bet Boma tuo pačiu laiku y- 
ra ir Italijos sostinė. Nors dar 
nepraėjo ir šešių dešimčių me
tų, kaip karalius Viklor Emma
nuel iš Piedmonto persikėlė j 
Romą, vienok nauja sostinė įgi
jo didelės istoriškos reikšmės. 
Tautinis sentimentas riša tą 
miestą su senovės Romos impe
rija. Patriotai žiuri į dabartinę. 
Italiją kaiix> į atgimusią romė
nų imperiją. O be Romos tokia 
imperija yra tiesiog neįmano
mas dalykas.

Pirmais krikščionybės am
žiais, kuomet katalikų jerarclii- 
jos autoritetas pradėjo centrali- 
zuotis Romoj ir to miesto vys
kupas tapo žinomas 
krikščionių “papa,’ 
viešpatavimas lietė 
dvasiškus dalykus.

751 m. Pepin’as, kuriam po
piežius padėjo tapti frankų ka
ralium, atsidėkojo savo gerada
riui tuo, kad pasiuntė armiją 
prieš lombardų karalių Aistulfą. 
Pepin’as išėjo pergalėtoju ir pri
vertė Aistulfą atsižadėti nuo Ra- 
vtnna teritorijos, kuri randasi 
prie Adriatiko juros. Tą terito
riją Pepin’as padovanojo popie
žiui. lokiu budu popiežius ta
po ne tik dvasišku, alc ir svie
tišku valdovu.

Viduramžiais popiežiaus val
stybės rubežiai tapo žymiai pra
plėsti. Popiežiai pasidarė tiek 
galingi, jog prieš juos turėda
vo nusilenkti Ispanijos, Franci- 
jos ir kitų valstybių karaliai.

Vėliau, kuomet Šv. Petro so
stą užėmė mažiau apsukrus 
žmones, popiežiaus valstybe ėmė 
smilkti. Ji ne tik neįsigijo 
naujų teritorijų, bet dar prara
do ir senąsias. Tačiau iki vidu
rio pereito šimtmečio popie
žius vis dar tebebuvo svietiš
kas valdovas. Jo “karalystė” 
užėmė lokį žemės plotą, kaip 
New liampshire ir Vermont 
valstijas sudėjus j įtaikią. Toj 
popiežiaus valstybėj gyveno a- 
pie 3,000,(HK) žmonių.

Popiežiui apsigyvenu Romoj, galbos jis iš niekur nesusijuu-

n omas kaipo “Pontifex Maxi- 
mus.” Tuo titulu vadinosi Au- 

peratoriai. Jopiežiai žiurėjo į 
Romą kaipo į didžiausios pasau
lio monarchijos sostinę, todėl ir 
pasisavino “Pontifex Malimus” 
titulą.

Apie vidurį praeito šimtme
čio popiežiaus valstijoj pradė
jo niauktis dangus. Kai kurie 
italai pradėjo galvoti apie su
kūrimą galingos valstybės. Rei- 

ko ir Viktorui Emmanuel, Sar- 
dinijos karaliui. Turėdamas ne
paprastai gabų premjerą Ca- 
vour jis pradėjo vienyti mažiu
kes valstybes į daiktą. Darbas 
ėjo gan sėkmingai, ir 1861 m. 
jis pasiskelbė Italijos karaliu
mi. Penkiems metams praslin
kus, jis padidino savo valstybes 
teritoriją, pri jungdamasi prie 
jos Venetia, kurią atėmė iš aus
trų.

Tuo pačiu laiku Mazzini pa
sekėjai nutarė kovoti už suvie
nijimą visos Italijos. Nepada
rė jie išėmimo nei popiežiaus 
valstybei. Giuseppe Garibaldi, 
vienas karščiausių Mazzini šali
ninkų, suorganizavo savo pas- 
kilbusį “tūkstantį” ir išplaukė

Siciliečiai negalėjo atsilaikyti 
prieš Garibaldi ir pasidavė. Ne
pasitenkinęs Sicilijos užkairavi- 
mu, Garibaldi išvijo iš Neapolio 
karalių Francis II. Po to jis 
savo armiją ir užkariautas teri
torijas pavedė karaliui Vikto
rui.

Keletą kartų Garibaldi bandė 
užimti popiežiaus valstybę. Ta
citu franeuzų kareiviai, kuriuos 
prisiuntė Napoleonas III, kiek
vieną kartą jį sulaikė. Kai kilo 
franeuzų-vokiečių karas, Napo
leonas priverstas buvo savo ka
reivius iš Romos ištraukti. Ne
spėjo franeuzai apleisti miestą, 
kaip gen. Cadorna, kurio sūnūs 
laike pasaulinio karo vadovavo 
italų armijoms, su savo karei
viais apsupo Romą.

Rugsėjo 20 d., 1870 m. Roma 
be didelio pasipriešinimo pasi
davė Cadornai. Dviem savaitėm 
praėjus, popiežiaus valstybė li
ko naujosios Italijos dalimi. 
Taip užsibaigė popiežių svietiš
koji valdžia.

Popiežius Pius IX kreipėsi į 
katalikų bažnyčios princus, pra
šydamas, kad padėtų jam at
gauti prarastą valstybę. Bet pa-

[Pacltlc uud Atlantic I’bbtol

Margaret Heldman iš Lorain, 
O., kuri nušovė V. E. Fearnų 
už nederamų su ja elgimųsi, o 
paskui pati nusižudė. Ji buvo 
vedusi.

kė. Net Austrijos karalius ne
drįso nieko daryti. Mat, du 
kartu prieš tai jis vedė karų su 
italais ir abu kartu pralaimė
jo.

Tąsyk popiežius apsigyveno 
Vatikane. Italijos valdžia, no
rėdama susitaikyti, pavedė po
piežiui Vatikanu, Lateran ir 
Gandolfo palocių. Tuo pačiu 
laiku ji pasižadėjo popiežiui 
mokėti $650,000 per metus. Po
piežių ji pripažino kaipo dvasiš
kų valdovų.

Popiežius Pius pasilaikė pa- 
locius ir bažnyčias, bet nuo pi
nigų atsisakė. Išlaidų padengi
mui jis įvedė “Šv. Petro gra
šių” rinkliavų. Savo nusistaty
mų link valdžios Vatikanas dar 
pabrėžė ir tuo, kad katalikams 
buvo uždrausta dalyvauti rin
kimuose. Popiežius, taip sakant, 
tapo liuosnoriu Vatikano kali
niu.

Santykiai tarp Vatikano ir 
valdžios pasidarė įtempti. Bet 
laikui bėgant jie po truputį ėmė 
gerėti. Pius X leido katali
kams dalyvauti balsavimuose. 
Sekamas popiežius, Benediktas 
XV, pradėjo su valdžia vesti de
rybas, kad lišispręsti ‘■‘Romos 
klausimų.” Sakoma, kad Vati
kanas su valdžia jau buvo susi
taikęs, kuomet Orlando minis
terija susmuko. Susmukus lai 
ministerijai, sutartis tapo anu
liuota.

Santykiai tarp fašistų ir Va
tikano iš pradžių kidk paaštrė
jo. Daugiausia nesusipratimų 
kilo dėl vaikų švietimo ir auk
lėjimo. Tačiau kuriam laikui 
praėjus, tie nesusipratimai tapo 
pašalinti. 1927 m. tarp Musso- 
lini valdžios ir Vatikano pra
sidėjo “netiesioginės” derybos. 
Svarstoma buvo trys planai Ro
mos klausimui išspręsti. Pirmas 
pasiūlymas buvo toks: pavesti 
popiežiui siaurų sklypų žemės, 
kuris jungių Vatikanu su Civi
la Vucchia, senovės popiežiaus 
uostu Viduržemių juroj. Tas 
planas valdžiai pasirodė nepri
imtinas. Nesusilaikyta ir dėl 
antro pasiūlymo, kttrio esmė 
buvo toki: atiduoti popiežiui 
San Angelo palocių, su kuriuo 
Vatikanas gali susisiekti pože
miniu keliu. Kadangi San An
gelo randasi prie Tiber upės, 
tai iš ten laivuku galima nu
plaukti j Gi vi ta Vecchia, “po
piežiaus uostų.”

Kada ir tas planas tapo at
mestas, tai derybos užsibaigė 
priėmimu trečio pasiūlymo. Po
piežius gauna Dorių Pamphili 
vilų ir žemės sklypų, kuris ran
dasi tarp tos vilos ir Vatikano. 
Be to, valdžia turės sumokėti 
Vatikanui 1,000,000,000 lirų ar
ba apie $50,000,000.

Tų pasiūlymų arba planų pri
ėmė tiek popiežiaus, tiuk val
džios atstovai. Nors derybos ir 
buvo neoficialiai vedamos, ta
čiau- yra pamato manyti, jog 
atsiuvai darė tiktai tų, kas 
jiems buvo iš “viršaus” diktuo
jama. Kokių nors kliūčių dėl 

sutarties patvirtinimo vargu 
bau galima laukti.

O tadalykams esant trum
poj ateityj vėl taps atgaivinta 
.popiežiaus valstybė. Tiesa, ta 
valstybe bus mikroskopiška, bet 
visgi valstybė... Gi tueti ką 
nors visgi yra geriau, negu nie
ko net u rėti. —K. A.

Skaitytojų Balsai
Meškos patarnavi 

mas

Lietuvių tautoje megalomani- 
ja sergančių asmenų nestokoja. 
Visokie gėdos netekę akiplėšos, 
karjeristai ir megalomanijos li
goniai j save nepasižiureję sie
kia prie “idealo”,—vieni apspi
to lietuvių laikraščius ir juose 
redaktoriau j a— sieksninius — 
megalomanija atskiestus strai
psnius rašydami. Kurioje tau
toje rastume tokius laikraščių 
redaktorius, kokius (su labai 
mažu išėmimu) Amerikos lie
tuvių laikraščiai kad turi ? Ame
rikoje augęs jaunimas nei į 
rankas nenori imti tų “taradai- 
kinių” pasakų... kokias edito- 
rialų vietose rašoma.

Kitos rųšies karjeristai irgi 
imasi Lietuvių tautų atstovau
ti. Jie gerų norų kupini, bet 
prie pareigų ėjimo neprisiren
gę—o didvyriais pozuoti jiems 
patinka, tai ir “dirba”, kaip ano
ji pasakėčios meška... Taip pa
darė ir Lietuvos valdžios įga
liotiniai į Suvalkus nusiųsti 
1920 metais, spalių pradžioje su 
lenkais karo paliovimui susitar
ti. Lietuvos įgaliotinių tarpe 
buvo ir Bronius Balutis. Tie 
įgaliotiniai taip Lietuvai '“pa
sitarnavo” kada lenkų apmul
kinti pasirašo tokių sutartį, ku
ri kalba tiktai apie mūšių li
nija.. bet kur toji mūšių linija 
yra,—nei nepamini. Lenkai to
kį parašų iš apmulkintų “diplo
matų” gavę skubinosi mūšių li
nijų perkelti ten, kur jiems pa
tiko. Prieš viso pasaulio diplo
matus lietuvių su lenkais Su
valkuose, 1920 metais, spalių 6 
diena pasirašytoji sutartis bus 
amžinai Lietuvai gėda darantis 
dokumentas.

Tai yra ne 
“gerais norais” 
jeristų vaisius, 
vadovų vietas įsibriovusius kar
jeristus mes puotomis vaišina
me ir save dar didesniam pa- 
žea.inimui išstatysime.

Aš gerbiu asmenines pastan
gas, mokslo siekiant. Nei vie
nam aukštos garbingos vietos 
nepavydžiu. Atpenč, —aš di
džiuojuosi lietuvių pasisekimu 
visose gyvenimo ir pažangos 
srityse...

Patartina visiems rūpintis, 
kad megalomanija sergantieji 
ir fanatikai musų tautinės pa
žangos netrukdytų.

—Antanas K. Rutkauskas.

savo vietoje 
dirbančių kar- 
Dabar tokius j

Klausėmės Babravi
čiaus dainų

Mes, lietuviai ūkininkai, dė- 
kuojame “Naujienoms” už pra
nešimų “Naujienose”, kad J. 
Babravičius dainuos psr radio 
sausio 20 d. Tad mes užsukom 
savo triubas* ir užgirdom lie
tuviškas. dainas, kurių mums 
buvo taip miela klausytis. Vis
kas buvo aiškiai girdėtis. Tu
rime pasakyti, kad p. Babra
vičius turi labai gražų balsų ir 
labai gražiai dainuoja. Jei ka
da jis atvažiuotų j musų kolo
nija, tai mes ji gerai pamylė- 
tumem. —Wm. Phillips.

Scotville, Mich., 300 mylių 
nuo Chicagos.

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI 

KONTRAKTORIAI

Vedamo d r « t u ■ I 
naujas ir uenas šlu
bas pigiau negu ki
ti. Parduodam fix- 
torius ir viską ele
ktrišku.

4104 Archer Av.
Lafayette 3583

Ketvirtadienis, saus. 31, '29

‘‘BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

/ A \
foAVE^j

Does not affect J 
the HeartX.___ ___ __ _________ ___

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus*’ 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
šalčio, Galvos skausmo,
Neuritis, Lumbago,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
Neuralgijos. Skausmo Skausmo.

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

PENKIOLIKĄ ME
TŲ “NAUJIENŲ” 

jubilėjus
Didysis

“NAUJIENŲ”

Koncertas
įvyks /

• L . J:.

Nedėlioj, vasario 10,
Wicker Park Svet., 

2040 W. North Avė.

Mažojoj Svetainėj
— jaunuolių koncertas

Didžiojoj Svetainėjt

— didysis koncertas

Dalyvauja:
• ' t

Birutės Choras
Pirmyn Mišrus Choras
Leonard Brunvvaldas
Povilas Stogis
Valerija Cepukiutė
A. Bolšąkovv *

, Draugija “Bijūnėlis”

G .- —G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

Temykit! Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 
telpa daugiau raštų ir 
daug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyvenimo”, vie
ną numerį prisiusime 
veltui. 1
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C!!JO.^OOS*! Tarp Chicagos>

ZEOS Lietuvių
Už pačios pa viliojimą 

ieško $100,000

t

Bridgeportas
Jaunų Lietuvių Amerikoje

sus v įrėminėto a mžiaus asm e
nis sekantį nedėklienj būti su
sirinkime ir tapti kliubo na
rinis. Patarnavimas Ibus kuo- 
geriausias. Kitę kartą papasa
kosiu apie abehią kliubo dar
buotę ir pranešiu, kas yra val
dyboje 1929 metams.

A .Jusas, 3959 Archer Avė.
Tel. Lafayette 7819

PRANEŠIMAI
S. L. A. 109 kuopa laikys mėnesi

nį susirinkimą penktadieny, vasario 1 
dieną, 7:80 vai. vakaro, M. Meldnžk 
svetainėje, 2242 W. 23 PI. Visi na
riai malonėkite atsilankytr ant šio 
susirinkimo, nes yra užkviestas S. L. 
A. generalis organizatorius P. Žukas, 
kuris turi daug svarbiu dalykų 
mums pranešti. Kviečia Valdyba.

Jaunų Lietuvių , Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimą penktadieny, vasario 1 d„ 7:80 
vai. vakare, Lietuvių Auditorium hv., 
3133 So. Halsted St. Visi nariai ir 
kurie pripildėte aplikacijas ant ba
liaus, sausio 26 <1., malonėkite laiku 
pribut (stot į skaitliu kliubo narių ir 
taipgi randasi daug svarbių reikalų 
aptarti. N. r. S. Kunevičius.

Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

Seniau, jei kas pačią pavilio
davo, tai vyras už tai mokėda
vo kardu ar kitokiu ginklu. Da
bar kitoki laikai, ir štai Har- 
lan Duffey, 4400 Lowe avė., 
traukia teisman Ralphą Oldha- 
mą reikalaudamas iš jo $100,000 
atlyginimo už tai, kad šis buk 
paviliojęs jo pačią.

Norima išleisti $18, 
000,000 bonų

Tautiškas kliubas turėjo metinį 
šokių vakarą sausio 26 dieną. 
Kaip šeštadienj, tai svečių bu
vo apsčiai. Publika buvo visa 
rinktinė, užšilai'kė gerai. Bu
vo atsilankę ir keli “aniolai 
sargai” — detektyvai. Kaip 
žinoma, dabar yra daromos ab- 
lavos ant bomeliy, tai du airi- 
šiuku išvedė 4u savim, šokiai 
tęsėsi iki 12 valandos. Duota 
garbės ženklai nariams, kurie 
neėmė pašalpos per 12 metų. 
Gavo dovanas 9 žmonės.

Aldermanų finansų komisija 
išreiškė pritarimo sumanymui 
leisti piliečių balsavimui atei
nančiuose aldermanų rinkimuo
se išleidimą bonų sumoj $18,- 
000, 000. Jei piliečiai užgirs to
kį bonų išleidimą, tai $14,000,- 
000 eis apmokėjimui savasties 
valdytojams tose gatvėse, ku
rios buvo praplatintos. Kiti ke
turi milionai busią sunaudoti 
daug maž taip: $500,000 oriai 
vių stočiai įrengti, tiek pat 
įrengimui vietų žaismėms 
$1,000,000 šviesoms gatvėse. 
$1,000,000 ugniagesių departa
mento trobėsiams pastatyti ii 
taisyti ir $1,276,531 gatvėms 
taisyti.

Vakaras pavyko gerai. Kliu- 
bui liks pelno apie 70 dolerių. 
Aplikacijas, idant įstojus kliu- 
ban, išpildė apie 40 ypatų. Vi
si jauni vyrai, kai kurie cia- 
gimiai.

J. Barčo orkestrą gerai links
mino svečius.

K1 i ulbas visiems taria ačiū už 
I atsilankymą —J. S,

20,410 viešųjų mokyklų 
mokinių baigs mo

kyklas
Ateinantį penktadienį 20,410 

viešųjų mokyklų mokinių gaur 
diplomas, kad jie baigę pradi
nes Chicagos mokyklas. Pernai 
gavo 19,312 mokinių diplomas.

Kur miesto pinigai ėjo

Tyrinėjime Sanitarę distrikto 
reikalų pasirodė, kad 1928 m 
buvo išleista $92,038 garsinimui 
distrikto gatvekariuose ir trau . 
kiniuose ir išmaliavojimui len 
tų-iškabų, kurias laikyta ant j 
distrikto žemės. Gi distrikto ra- > 
kandų atnaujinimas kaštavęs! 
$61,068. Rakandus taisiusi Sa- 
bath Desk Company.

Moteris rasta kalta

Ką matė ir nugrido 
Pasaulio Vergas

Užeinu į knygyną “Lietuva” 
nusipirkti laikraščių. Staiga 
prasiveria durys ir pasirodo 
žmogus keista išvaizda: diktas 
vyras, apsiželdęs barzda. Nagi, 
žiūriu — musų naujos tikybos 

j pranašas.
()t, manau, kokis musų tau

tos pranašas. Tur bu t toki jau 
yra jo naujoji religija. Greita 
man atėjo galvon mintis, kac 
visos tikybos yra paremtos dau
geliu nesąmonių, bet musų tau
tiečio religija tai tur būt visai 
nesąmonė.

Šiandien tas neklaidingas pra
našas vaikštinėja ]X) Bridgepor- 
tą ir bėdavoja, kati “Naujienos” 
jo rašytų straipsnių netalpinan-

; ČIOS.
Well, well, nesenai jisia šmei

žė “Naujienas” kituose laikraš- 
dinose, o šiandien aimanuoja, 
kad “Naujienos“ nepriiman
čios jo raštų.

Pasaulio Vergui teko nugir
sti, kad-musų lietuviškasis pra
našas ketinąs* keltis į Kanadą 
ir kolonizuoti lietuvius? žinoma, 
kolonizuodamas, jisai kolonizuos 
kartu ir savo naują ir “neklai
dingą” tikybą.

Tik man rodosi, kad šiandien 
ir Kanadoje žmonės vargiai no-

Cicero r
Pagerinimo (Improvement) 

politikos kliubas

Teko sužinoti, kad komitetas 
ne juokais dirba, rengiasi šešta
dienio vakarui Tad drąsiai sa
kau: kas atsilankys, tai nesi
gailės.

O nesigailės todėl, kad už sa
vo pinigą gaus pilnai. Gi kuris 
turės gilinki, tas ir laimės šį tą. 
Bet laimėjimas bus ne taip svar
bu. Daug svarbiau bus tai, kad 
kiekvienas galės grynai lietu
viškai pasišokti, pamyklinti ko
jas ir senus kaulus. Tad, vy
rai ir moterys, kas su savo, bu
kite visi, kad netruktų porų.

Šiemet p. Lukšos svetainė 
daug parankesnė, negu buvo 
pirmiau, kada reikėdavo dabo- 
tis, idant pečiaus neini vert us. 
Dabar vienoda šiluma visoj sve
tainėje. To didelio pečio nebė
ra; galima sukti suktinį be bai
mės. Dabar ir aš suksiu.

O tamsta ar busi? Juk lai še
štadienio vakaras bus.

—Linksmutis.

SPORTAS

Požėla vėl laimėjo
Sausio 29 d. Ilippodrome įvy

ko didelės ristynės, kuriose da
lyvavo ir musų Požėla. Jam te
ko ristis su pagarsėjusiu St. 
Louis čempionu Marvinu. Mar- 
vinas atrodo laibai tvirtas vyras 
ir sveria 16 svarų daugiau, ne
gu Požėla. Nežiūrint į tai, Po
žėla jį metė, kaip futbolą ir 
į 27 minutes paguldė jį ant 
abiejų menčių. Savo nepapras
tu vikrumu ir jėga Požėla tie
siog užhipnotizavo publiką.

Tą patį vakarą vyriausioj po
roj Ed. Lewis, buvusia čempio
nas, du kartu ištempė ant mat- 
raso Mariu Plėstiną.

Kiek teko nugirsti, tanp Po
žėlos ir Romano yra vedamos 
derybos. Promoteris Krone no
ri gauti iš jųdviejų parašus, 
kad jiedu risis vasario 8 d. Jei
gu Požėlai iš tiesų teks susi
kibti su Romano, tat tos risty
nės bus vienos įdomiausių Chi- 
cagoj. —R.

Brighton Park — S .L. A. 176 kp. 
mėnesinis susirinkimas ivyks potny- 
čioj, vasario 1 d., Jokanto svetainėj, 
4138 Archer Avė.

Gerbiami S. L. A. nariai malo
nėkite skaitlingai dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų nutarimui. 
Taipgi užsimokėkite savo užvilktas 
mokestis ir atsiveskite savo pažįsta
mus prisirašyti prie S. L. A.

Sekr. A. Trijonis.

Draugyste Lietuvos Dukterų ren
gia vakarėlį su šokiu, nedėlioj, vasa
rio 3 dieną, 1929 m., 7 valandą va-‘ 
kare, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., mažojoj sve
tainėj. Narės malonėkit kuonuo- 
daugiausiai naujų narių atsivesti, 
nes ta vakarą naujos narės bus pri
imamos dykai (veltui) nuo 20 iki 35 
metų amžiaus, geros ir sveikos mo
terys. Prašome tapti Lietuvos duk
terims.
L Kviečia

Lietuvos Dukterys.

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

Tel. Kenwcod 5107 
Valandos ;

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

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

----- o------
A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaakee Avenue, Room 209 
Kampas Nortfc Avė, ir Robey St.

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

Namų telefonas Brunawick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 2.1 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolpb 6809

Džiurė pripažino e*ant kalta 
p-nią Mary Fitman. Ji, pirkda 
ma savastį iš Frederiko IX 
Jonge, 83 metų senio, sumokė 
jo jam $25,000 falšyvais pini 
gaiš. De Jonge gyvena adresu 
1733 West 14 St. Moteris tu
rės kalėti nuo 1 iki 14 metų.

rėš tikėti nesąmonėmis.
—Pasaulio Vergas.

Roseland — L. D. K. Vytauto drau
gijos No. 2 susirinkimas atsibus ne
dėlioj, vasario 3 d„ 2 vai. po pietų, 
K. Strumilos svet. Susirinkimas svar
bus. Visi nariai dalyvaukit susirinki
me. J. Kirkus, rašt.

Atsišaukite giminės ir pažįstami 
draugai Jurgis Karpavičių mirė sau
sio 26 d., pavieto ligoninėj, o dabar 
randasi p. I. J. Zolpo laidotuvių 
įstaigoj, 1646 W. 46th St. Tel. Boule
vard 5203. Laidotuvėms rūpinasi 
ponas Rastis.

AT visiems, kurio prisius 
Lr 1. žįj apgarsinimą su sa
vo vardu ir adresu, mes pasiųsime 
jiems vieną 50c. dėžutę musų 
INDIAN MAGIC SALVE DYKAI. 
Prisiųskite 15c. prisiuntimo, supaka- 
vimo ir pašto ženklelių išlaidoms, 
Kartą pabandyslt, visuomet vartosit.

Ofiso ir Res. Tei. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

UniversaI Restaurant
Musų varškiečiai. 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, sav,

i -TTT

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patama- 
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius Ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

GRABORIUS CHICAGOJ

ESSO KAY SALES CO., 
505 W. Green St., 

Hazleton, Penn.

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1116
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuoso. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. UŽ 
dykų patari
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbų 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai vak

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

3265 So. Halsted St.
Pastaba: Mano ofisas dabar randa- 

vietof

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Rps. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso ųnlandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Re*. 6660 South Artesian Av«no» 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Hnųth Halated Street 

vhicRgo, III.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENT1STAS 
4645 South Aahland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos: 

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

Phone Boulevard L101
DR. V. A SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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 Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res„ 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgaa 
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.

Rado sudegytą žmogų
Kensingtono policijos distrik- 

te trys darbininkai, eidami na
mo iš darbo, pastebėjo griovy 
apdegusį žmogaus lavoną. Poli
cija nužiūri, kad tas žmogus 
galėjo apdegti munšainą virda
mas, kai ekspliodavo bravariu- 
kas. Jos manymu, jo draugai 
nusitarę lavoną išmesti laukan, 
ažuot pranešus apie įvykį jai, 
policijai.

Brighton Park
L

Lietuvių Keistučio Pašaipi n io 
Kliubo susirinkimas įvyks sek
madienį, vasario 3, McKinley 
Park svetainėj; pradžia lygiai 
1 vai. po pietų. Nariai prašomi 
nesi vėl u o*t i, o ypatingai visi tie, 
kurie nori prisirašyti prie kliu
bo. Nes, pagal susirinkimo \lie- 
notvarkį, visųpirma bus prirašo
mi aplikantai. Įstojimui aplika
cija turi būti išpildyta juodytu. 
Norintys gauti aplikaciją, iš 
anksto, kreipkitės žemiau nuro
dytu nutarimų raštininko-kores- 
pondento adresu.

Visi šios apielinkės lietuviai, 
merginos, moteris ir vyrai, nuo 
16 iki 45 metų amžiaus, kurie 
manote kada nors būti pašaipi
uos organizacijos nariais, ilgai 
nelaukite, pasiskubinki! kol dar 
esate sveiki, kod dar graborius 
nereikalingas. Padarykite tai 
savo pačių gerovei, da Imk i te, 
kad didžiule organizacija, to
ki kaip Lietuvių Keistučio Pa
šaipi nis Kliubas, jums pasirū
pintų. Tai yra daleiskite, kad 
kliubo nariai, jums susirgus, at
lankytų jus; kad kliubas pašal
pą jums mokėtų, ir kad miru
siam suteiktų gražių gyvų gėlių 
vainiką prie karsto ir palydėtų 
j kapines, o likusiems giminėms 
išmokėtų pomirtinę.

Kliubas per savo ot’icialį ko- 
erspondentą (mane) kviečia vi-

NAUJAS MAUKETAN1A GREI
TUMO REKORDAS )

Cunard linijos laivas “Maureta- 
nia”, greičiausias laivas Atlantike, 
padarė naują rekordą savo kelionėje 
iš Nevv Yorko sausio 11 d. Jis šioj 
kelionėj nuplaukė j Plymouth j ke
turias dienas, 19 valandų ir 55 minu
tes, kas yra dviem valandom ir 
dviem minutėms greičiau, negu jo 
pirmesni rekordai iš Nevv Yorko j 
Plymouth. Dabatriniu laiku tik vie
na Mauretania perplaukia Atlantiką 
į mažiau kaip penkias dienas.

šis naujas rekordas parodo, kad 
laivo mašinerija yra labai gerai pri
žiūrima, nes jo greitumas didėja net 
ir po daugelio metų tarnavimo.

PADEKAVONĖ 
A. A. VIRGINIA RŪTA 

SRIUBAS
kuri mirė sausio 21 dieną ir pa
laidota tapo sausio 25 d., o da
bar ilsis Lietuvių Tautiškose 
kapinėse, amžinai nutilus ir ne
galėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo ją i tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams. Dėkavojame 
seserei Barborai ir Švogeriui 
Spitliui, taip pat ir Gedartam; 
dėkavojame graboriui J. F. 
Radžiui, kurs savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ją į amžinasti, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, dėkavo
jame mergaitėms kurios nešė 
grabą, berniukams kurie nešė 
gėles ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musu 
mylima Virginia Rūta sakome; 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Tėvai, Jonas ir Marcele
Sriubai.

10'Jl 9- Maplevvood Avc.

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

ystės.
OFISAS:

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

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

LIETUVIS AKIU Si’KUlALlbTAb
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 75S9

f

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

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

1579 Milwaukee Avė.
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80
Sekmadieniais naga) susitarimų

ŽMOGAUS 
AKIS

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

J. F. 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 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL

įyapiųs Lydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Bez. Tel. Drexe] 9191
DR. A. A. ROTH

Rusas Gydytojas ir Chirurgaa 
Specialistas moteriškų vyriškų 

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

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

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

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

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

Res. 6109 South 
Alba n y Avė.

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, electric 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

k

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487 

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 
Phone Kenwood J 752

DR. M. 'j. SITERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

1724 So. Leonus Street 
Kampas 18th St.

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

Residtence Tol. Fairfųz 6352

Lietuviai Gydytojai

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedėk nuo 10 iki 12

Res. Telephone Plaza 3200

Phone Boulevard 8483
Dr. Markeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubui 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE 

x BANKO

1800 S. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

valandai uo pietų.

Telefonas Canal 0464

Phone Armllage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
biedėiioj nagai •mtartj

_______ Advokatai_______

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

JOHN B. BORDEN 
(Jonas R:rgdžilinąs Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room ^117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republie 9600

A. A. OUS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-0 

Vakarais
8241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedėllo i* 

Pėtnyčios

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peteri) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

1D South La Šalie Street
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6466 S. Whipple St 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Salio St. Room 730 
Tol. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av. 
Tel/ Prospect 3525.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310 

Vai: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarą, išskyrus ketvergų 

Nedėliomis uuo 9 iki 12 ryto

- DETRO1T, MICH.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise 
2333 Barlum Tower

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

Pancdeliais ir Pč»nyčiomis 
iki 7:30 vai. vakare . >
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dalyvauja “Naujienų” Jubilėjiniame 
Koncerte CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

- . - - - - - - - ------ — -----------

“Naujienų”
Jubiliejus

19 rKaip matote, jau artinasi 
vasario, ir tą dieną sueis “Nau-1 
įienoms” 15 metą jų gyvenimo. 
10 d. vasario jos apvaikščiosi 
tas sukaktuves. Aš turiu norą 
padėti “Naujienoms” apvaikš
čiot 15 metų sukaktuves, nes 
tą pačią dieną ir man sukaks 
15 metų, kaip esu “Naujienų’’! 
skaitytojas. Todėl ir aš manau 
apvaikščioti savo šventę. O gal 
reikės prisidėti prie “Naujienų” 
apvaikščiojimo? Well, aš ma-i 
nau, kad prisidėti bus paran
kiausia.

Tiesa, reikėtų nors ką pasa
kyt iš praeities “Naujienų” gy
venimo. Bet man rodosi, kad 
tie gali pasakyti daug ką, ku
rie “Naujienas” kepa. O aš tik 
skiatau jas. Tokiu budu mažai, 
žinau. Gi antra vertus, 
praeiti man nėra taip 
kalbėti. Ot, duokim sau, jeigu 
aš bučiau biblištas, tai galėčiau 
pasakyt daug maž apie ateitį. 
Ir tai butų svarbu.

Ką aš turiu pasakyti, kas lie
čia mane ir “Naujienas”, tai 
neduok dieve! Aš atvirai turiu 
pasakyt, kad “Naujienos” iš- 
tikrųjų yra apsėstos “kipšo”. 
Jos prie manęs (aš prie jų) pri
sikabino penkiolika metų atgal 
ir, tikėkit manim, aš nuo jų nie
kur negaliu pasislėpti.

Vieną kartą, norėdamas nuo 
jų pabėgti, išvažiavau į New 
Yorką. Vaigi 
mane “Naujienos”! Iš ten nu-1 aš vistiek neprapulsiu 
važiavau į Waterburį. Sakau, mis — koman į kišenių! 
vistiek neras, o kaip reikia, tai tiesų, žiūrėkit, 
jos nuvažiavo ten pirmiau ma- blausia broliukų “Draugas’.’, vi- 
nęs. Palaukite, sakau, susilanks- 
čiau aš jas, įsidėjau į kišenių 
ir manau: gryždamas į Chica- 
gą kur pusiaukely išmesiu ir 
jos neras manęs. Taip ir pada
riau. Netoli Clevelando išme
čiau, o pats visų smarkumu nu
važiavau.

Parvažiuoju į Chicagą, iš gat- 
vekario išlipu ant Madison ir 
Halsted — ugi “Naujienos”!

apie
smagu

ar neatsivys

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito-' 
kiam rašymui, plunksna, paišė-1 
liu ar mašinėlė, sukirstai 
8^X11 colių.

Svarui 20 centų
Konvertai reguliari miera 

100 už 25 centus
Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS

Miscellaneous
{vairus

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

! Lietuvoje.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malčvojam ir popierucjam. Užlaikom 
malevų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St.

Phone Victory 7201
J. S. RAMANC10NIS, Sav.

Financial
Finansai-Paskolos

FurnishedRooms
REhtpėN moderniškas ir^ švariai

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

Mes paskolinsime jums pinigų užlaikomas kambarys, .vienam«vaiki- 
o»inA • o»oaaa nui parankioj' apielinkįj. Be val-$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street 
----- o-----

----- o-----
Be Komiso ir Išlaidų

Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite j 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

----- o-----

gio, 3237 S. Aiiburn Avė., 1 flatas.

Musicaf Instruments
______ Muzikos Instrumentai y 

LIETUVIŲ RADIO^RBTUV®" 
Išdrba aiiKŠčiausios rųšies radios.

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

PARDUOSIU savo $750 grojiklį 
pianą, suoliuką, volelių kabinetą už 
$105.00 — $25.00 įmokėti, o likusius; 
po $15.00 j mėnesį. Paul Rocheler, 
6136 So. Halsted St.

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.

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

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 21 

valandas 
išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

Radios

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

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir 

įtaisyta taip ir kitos farmos.

Musų

•O

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

RADIO aptarnavimas $2; pataisy-Į 
mas

PARDUOSIU ar mainysiu ant 
nebrangios pelną nešančios nuosa
vybės Chicagoje dvi farmas, 125 ak
rų ir kitą 10 akrų. Pilni du setai 
budinki), 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 tuojau# prie savininko. 

M r. BELDI NG, 1729 W. 106th St.

garantuojamas.
Northvvest Town Radio 
3HV2V2 W. North Avė. 
Telephonc Capitol 1861 

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

----- o-----
PASKOLINSIM nui $50 iki $300 

už 2Mi nuošimčio ir lengvais 
i kejimais. Paskolas suteikiam 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199 
-------O-------

išmo- 
i 24

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

I 2231
PRIDEK vieną ekstrą kambarį 

prie savo namo. Uždaryk’atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su, 

I nedideliais kaštais. 2 metai išmokė- 
valdo, kaipo tikrai gero daitii- iimuk 
ninko, yna tikras malonumas 
klausytis. Raginame visus ge
rus lietuvius, kad tuojau prade-

Leonardas Brunvald
Leonardas Brunvaklas jau tuvių dainas. O Leonartlo Brun- 

lietuviams yra žinomas kaip 
operos dainininkius. Jis “Nau
jienų” Jubilėjiniame koncerte, 
vasaiio 70, 1929, \Vicker Park tų rengtis i šią didžiausią “Nau- 
svetainėje, dainuos vien tik lie- jienų” iškilmę.

Ant kampo jos stovi, antg/dvis 
išlindęs iš už kitų laikraščių 
žiuri į mane ir tartum juokiasi.

Na, manau sau, jeigu jau 
jus esate apsėstos “kipšo”, tai 

su ju- 
Ba iš

kunigai, o la-

si šalininkai žegnojasi “Nau
jienas” pamatę, kad jos nelystų 
prie jų, o nueikite Į “Draugo” 
keptuvę, tai ir rasite “Naujie
nas” ant stalo.

Ir jeigu jau šventieji negali 
jų atsikratyti, tai kam man 
“bedieviui” nuo jų kratytis? 
Tokiu budu “Naujienos” ir aš 
jau gyvenam 15 metų krūvoj. 
Ir rasi sulauksime kita tiek?

Pustapėdis.

Įspūdžiai iš “Karne 
vilio varpai”

Rašančiam šią recenziją vie- 
kalą “Kornevilio varpai” teko 
matyti tris sykius pirmiau — 
dalimis ir ištisą.

Abelnai, šį kartą vaidinimas 
nepadarė tokio įspūdžio, kokio 
buvo tikėtasi. Iš vienos pusės, 
nesuderinamas orkestras su dai-

1739 So. Halsted St. navimu, o iš kitos pusės kaž- 
----------------------------------------  kokis silpnumas buvo pačiuose 

dainininkuose kaip pavieniuose-

RADIOS! RADIOS! \ ŽTJS ‘'“TO """
Delei musų milžiniško užsisakymo ir 
taip pat didelio išpardavimo Čia pa
duodame žymiai nužemintas kainas, 

kurios yra sekamos:
Atvvater Kent 40 už .....
Freshman Q., 15 už .....
Steinite 7 už .................
R. C. A. Radiola 18 už
Sparton už ......................
Zenith naujas elektrinis setas $150.00
Radiola 60 už ..........................  $147.00
Majestic 71 už ....................... $137.00

$77.00
$69.00
$75.00
$95.00

$115.00

Svarbiausią rolę dalnavo-vai- 
dino p. O. Pocienė. Jos balsas 
turi mašytą tyrinio-koloraturo 
dažą, technikiniai dirbtą, bet 
natūralumo, su silpnumu dikci
joj ir neaiškiomis gaidų viršū
nėmis. Stoka balse to išdidu
mo, švelnumo, gyvo natūralaus 
jausmo, kas duot^ balsui pilną 
graciją, be kurių ypatybių blu
sas neranda užuojautos klausy
tojo širdy ir jo dvasiniam pa
sauly.

P-lė A. Feravičaitė, žernimos 
rolėj, buvo 
su. Mažai 
girdėti, tad 
tegalima.

Grafo rolę turėjo p. J. Bal
sis. Kaipo vaidyla, savo parei
gą gal geriau pildė, bet dainoje 
daug ko truko. Mėgino visas 
savo jėgas įdėjęs dainuoti,, o 
Čia netoliese sėdinčiam nebega- 
.lima suprasti dainos žodžių.

Apie p. J. Romaną, G renio 
štai ką pasakyti tenka.

i eina per nosį, neturi jo
kio aiškumo, viskas, rodos, pas 
jį susidėję į krūvą, šiaip jau 
švelnumo balse lengvai pastebi-

per silpna savo bal- 
Kų. buvo gulimu jų 
ir išsireikšti nedaug

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

Lafayette 7150

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

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

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

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

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

Tel. Boulevard 4705

1929

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir furnisai, grotos — 

J vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 

Tel. Victorv 9634
ma. Vaito rolėj, p. A. Čiapas — —-   ■■■—■■ - — - . -
atliko ganai gerai. Nors vai-.------ _A. . A . čius taipgi apartmentimų bųdinkų ka-!
dinti nepripratęs, bet užtai dai- i tikis, fornisus, pečius mieste arba1 
navime kaip ir visuomet paro- priemiesčiuose, visi išpildomi tuoj, 
dė savo balso grynumą. P-as
K. Pažarskis, Gasparo rolėj,

$100 ĮMOKĖTI
___ Nupirks 80 akrų farmą ir miško 
. ~ žeme šiauriniame VVisconsine. Kai- 

jusų ra vieta žuvauti, medžioti, gaudyti 
žvėris, nedirbama žemė.

2627 N. Washtenaw avė. 
Armitage 1349

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

_į SUTAISOM ir sujungiam gaso pe- SuSllauk pRSiSOk 11710 SU

Chevrolet

FABRIKO APTARNAVIMAS na §eoo. 2 mylios nuo miesto. Ge-
Už $1.50 mes sutaisysime

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

PEERLES RADIO MFG. CO.
Philco aptarnavimas 

tik $1.00
Tel. Hyde Park 8296

Energiški ir sumanus vyrai gali ra- 
' sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ .žengimui pirmyn, pardavinėjant ne- 
iralima s ikvt nilnai atatiko Ir CONSUMERS Stogų Darbas. Grei-1 paprastus naujus 6 cilindenų Chey- ganma saKyi, pilnai atatiKO. u tal taisome stogus visokios rūšies, j rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
balsu ir su savo lazda gal dau- j bile kada ir bile kur. Dykai apskait- trobesy, prie Wacker Drive ir Wa- 

. . t I I hoan Ava mm crimridNn 1 iki h n.glausta įspūdžio padare.
Gal kas pasakys, kad rašau

netiesą—ypač iš gerbiamų dai-| GENERAL!^ KONTKAKTORIUS IR bgt’i" netuvi’škai?%nk?škai, čechiškai 
nininkų. Bet jeigu* tie daininin
kai butų sėdėję bile kieno vie
toj ir butų galėję patys save | 
matyt ir girdėt dainuojant ir 
vaidinant, tą patį kiekvienas 
apie save pasakytų.

Tikiu, kad ne tuščias pagy- biznius, mainau namus ant farmų, 
>>imua f ni vi n (roc vnrJio vue lotUS ant namų.

Kas norit greito ir teisingo patar- Į 
navimo, važiuokit paą Lucas, arba

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.

Keai Estate For Sale
Naroai-žem^ .P*rdĮ> vijo jai

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

------ O-------
BARGENAI, pardavimui arba iš

mainymui transferinis kampas, dide
lis Storas ir 6 flatai; priimsiu bile 
ką už mano verčią. Morgičio $7500. 
Kaina $28,500. Taipgi biznio lotai 
pardavimui arba mainymui. T 
laikas

RADIOS, STALAI IR CONSOLES 
PILNAI — $25 ir augščiau

Ateikite dėl nemokamos demons
tracijos ant

Davimas. Mes atliekame gerinusį j bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
darbą mieste. Kedzie 5111, • Ypač reikalinga vyrų teritorijose

i Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir M chigan Avė. Turi kal- 

j ir angliškai.
Priimti aplikantai bus trumpą lai

ką lavinami dyka* konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės Ess dieną nuo 10 ii ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Rbom 301
Rush and Ohio Sts.

REAL ESTATE
Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GĮJRSKY BROS. 
4309 West 63rd Street

Phone Republic 7869

naujo Allelec D. C.
Howard, Zenith ir Brunswick. 
nešk šj apgarsinimą, jis vertas 

Lengvi išmokėjimai,
10 E. Oak St., 

Sup. 8741

$5.00.

Atsi- 
jums

Daįar 
pirkti ir padaryti pinigų. 

WALTER J. PAUL 
8236 W. 55th 84. 
Tel. Republic 4170 

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

to
KAS NORIT pirkt, parduot arba 

mainyti namus, farmas, lotus, arba

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

rimas, bet teisingas žodis ras 
pas kiekvieną paskatinimo pa
statyti save ’ prie darlx), tobu- teiefonuokit 
liūtis toliau meno srity, kad 
lietuviai tikrai galėtų pasirody
ti ,jog jie paeina iš dainų ša
lies.

Programas baigėsi 11:30 vai.
vakare.

Publikos buvo prisirinkę aps
čiai. Matėsi daug ir musų inte
ligentijos, kuri, esu tikras, pil
nai sutiks su mano kritika.

—Tiesa.

F. G. LUCAS & CO., 
4108 Archer Avė., 

Phone I^afayette 5107,

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris i Cash Meat Market, 10839 So. 
Michigan Avė. Pullman 4228.

Jei nori išmokti 
ęerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

x IŠPILDOME
Income Tax Blankas

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

Kas privalo pildyti blankas?
nevedęs asmuo, 
pajamų $1500.00 
ir kiekvienas ve-

Kiekvienas 
turįs metinių 
ar daugiau; 
dęs asmuo, turįs metinių paja
mų $3500.00 ar daugiau. Slan
kos turi būt išpildytos ir taksai 
suniokoti iki 15 <i. kovo Šių me

tų.
Naujienų raštinė atdara kas

dien nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10-tos ryto iki 
2 p. p.

fČLASSIFlEO APS
Educatlonal

Mokyklos

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

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

Tel. Boulevard 1036

Business Chances
* Pardavimui Bizniai

----- o-----
BARGENAS. Stuba dėl pardavi

mo, 2 fl. mūrinis namas, šiltu van
deniu apšildomas vieno boilerio. 
Randasi Ciceroj “Park Holme”, gra- 

j žiausia Ciceros apielinkė. Pardavi
mo priežastis sužinosite pas

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

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

MES darome pirmos klesos kar- 
Senterio, plumberio Ir apšildymo 

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

2604 Nortn Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA prižiūrėjimui 2 
kūdikių. 2005 Canalport Avė., 2-ros 
lubos, J. Mačiulis.

Financial
Finansai-Paskolos

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerio dėl pelnin
go laundrės biznio, arba patogia vie
tą tam bizniui paranduosiu, 3144 W. 
43rd St.

PARDAVIMUI Calumet garažas 
dėl 125 karų, vienas blokas nuo 
White City, cash arba mainysiu i 
mažą namą. 6139 Calumet Avė.

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

HELBERG BROS.
Rooni 607

192 N. Clark St.

Paskolos suteikiama;
i vien?, dieną 

2-RI MORGICIAI , 
8-TI M0RGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą 

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

AVIALABLE STORAGE 
7732 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedėliomis 
-------O-------

-------O-------
BARGENAS. Pardavimui restau- 

ranto fixtures. Tel. Lafavette 8541.

-------o-------
JAUNA pora paaukos gražius ra

kandus, tik 2 mėn. vartotus; 3 šmo
tų frieze seklyčios setas, drožti rė
mai, 2 9x12 Wilton kaurai, 8 šmo
tų valgomojo kamb. setas, 4 šmo
tu riošutinis miegruimio setas, 2 
lompoM, davcnyiort ir Htalai, veidrodis, 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
rai. Winner, 8228 Maryland Avė., 
Ist Apt., vienas blokas į rytus nuo 
Cottage Grove Avė.,

Tel. Stewartl875

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gra

žus seklyčios setas $67.00. Riešuto 
valgomojo kambario setas $57. Rie
šuto miegruimio setas 3 kavaikų 
$79. Bargenai šimtuose kavalkų. At
sinešk šj apgarsinimą su savim, bus 
vertas jums $5.00.

VICTOR FIREPROOF BLDG., 
4309 Lake St., 

Atdara iki 9:30 vai. vakare.
Nedėliotus iki 5 p pietų

------ O-------
NEGIRDĖTI MAINAI

IŠSIMAINO naujas kampinis biz
niavus namas, Storas su 3 flatai ir 
2jų karų muro garažas, namo paran- 
kumai vėliausios mados. Parduosiu 
už $38,000 arba mainysiu ant seno 
namo, cottages arba lotų.

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer Avė., Storas su 2 flatais. 
priimsiu mainais kas ką turit kaipo 
pirmą {mokėjimą.

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

IŠSIMAINO 3jų flatų muro namas, 
namo kaina $7,500, arba mainysiu 

__ _________ _________ ___________ , ant nedidelio namo, bizniavo namo 
su bizniu.

PARDAVIMUI Soft Drinks Parlo- IŠSIMAINO 2 nauji bizniavi na- 
ris, geri fixtures, biznis seniai įsteig-; mai ir 2 lotai, mainysiu ant apart - 
tas. Parduodu, nes turi du bizniu. I ment namo.
1124 N. VVestern Avė. Tel. Armitage j IŠSIMAINO puiki farma Wisconsi- 
0948. no valstijoj, 39 akeriai žemės, pusė

mylios nuo didelio miesto. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant lotų ne
paisant vietos, arba paranduosiu ge
ram žmogui.

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

Atsišaukit greitai su virš minėtais 
reikalais.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Pilone Lafayette 5107

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

ką turit.

K. G. URNEZIS
3223 Auburn Avė.

Tel. Victory 5065
3 lubos, užp.

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

PARDAVIMUI grosemė r smulk
menų krautuvė, 4 pagyvenimui kam
bariai. 1915 So. Union Avė. Tel. 
Roosevelt 2312.

PARSIDUODA Malt and Kops, ci
garų ir cigaretų krautuvė, su pagy
venimui kambariais. Priežastis par
davimo, turime tris biznius, 3655 S. 
Halsted St.

PARSIDUODA barber šape trijų 
krėslų, labai pigiai, geroj vietoj, 
pigi renda. Pardavimo priežastj pa- 

ant vietoa. Box 1057 “Nnu- jienos”.

DĖLIKATESSEN ir groser- 
nė, silpna sveikata, ne
galiu tvarkyti. Apielinkėj 50 
apartmentų, labai bizi karų lini
jos, didelė proga, 4382 Archer 
Avė. šauk Lafayette 6178.

PARDAVIMUI Chili Parloris, ant 
karų kryžkelio. Bargenas už cash. 
1726 So. Halsted St.

BUKITE BIZNIERIAIS
Aš parduodu namą gražio i vietoj, 

arti Maniuelte Parko, ši vieta 
yra tinkama dėl hardware štoro, tai 
yra vienas iš geriausių biznių, jei 
nenusimanote apie tų biznį aš pagel
bėsiu pradėti. Šičia yra tinkamas 
namas ir vieta kur iš pat pradžių ga
lima daryti dideli biznį. Priimsiu 
nedideli mainą. Matykite savininką,

John PakeI (Pakalnį)
2547 W. 71st St.
Hemlock 0367

PARDUODU shoemakerio įran
kius ir niateriolo pataisymui Šiušių, 
labai pigiai, priežastis mirties. 3206 
Auburn Avenue. Rasit namie nuo 
7 iki 9.

MODERNIŠKAS 6 flatų po 6 kam
barius garu apšildomas, rendos neša 
$4000 i mitus, kaina $21,000, įmo 
keti reik,ia $1500. Menesyje mokėti 
$75.00 ir nuošimčius. Republic 0158.




