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Milžiniški Darbd Partijos 
Laimėjimai Anginoje

Miestų rinkimuose darbiečiai laimėjo 137 
naujas vietas, praradę tik 19; konser
vatoriai laimėjo 13, bet prarado 71; li
beralai, laimėję 11, prarado 24 vietas.

lapkr. 2. * 
įvyko munici- 
rinkimai. Jei 

teisingai parodo

(21-30 metų amžiaus), kurioms 
nesenai buvo suteikta balso 
teisė.

Darbo partija turi pamato 
didžiuotis šių rinkimų rezulta
tais. Partijos vadai sako, kad 
nors per pastarus dvejus me
tus darbiečiai nuolatos darė 
progreso 

1 tačiau 
... | kokių

lauky.
To 

tis, kad 
niai rinkimai, kurie įvyks bir
želio mėnesį, duos Darbo par-

LONDONAS, 
Vakar Anglijoje 
paliniai (miestų) 
tie rinkimai 
žmonių nuotaiką visame kraš
te, tai Darbo partijų gali drą
siai tikėtis, kad ateinančius vi
suotinius rinkimus j parlamen
tą ji laimės milžiniška halsų 
dauguma.

Vakarykščiai rinkimai buvo 
didžiausias Darbo 
triumfas. Darbiečiai prarado 
tik devynioliką vietų miestų ta
rybose, bet užtai laimėjo 137 
naujas vietas, tuo tarpu kai ’ 
konfservatoihall laimėjo 13, o! 
prarado 71. Liberalai laimėjo tijai absoliučia daugumą parla- 
11 vietų, bet prarado 24. j mente, taip kad ji galės pa

čiuose rinkimuose pirmą kar- (imti valdžią į savo rankas- b<» 
tą dalyvavo ir jaunos moterys jokios liberalų pagalbos.

nuolatos
miestų rinkimuose, 

tokių didelių laimėjimų, 
gauta vakar, jie dar ne-

akivaizdoj galima tikė- 
ateinantieji visuoti-

Sovietų Rusijos mies- Svetimųjų im^ria- 
tuose bijoma alkanų lizmas esanti Kinijos 

žmonių riaušių vargų priežastis
Valdžia imasi priemonių preiš Kraštas negalėsiąs atsigriebti, 

galimus neramumus; užsie
nio atstovybėms siunčiama 
maistas iš Pabaltijo

kol neatsikratysiąs svetimųjų 
kontrolės, rako prezidentas 
Čiang Kai sek

; KAJUS, Kinai, lapkr. 
Vakar tapo atidarytas 

Maskvai naujas Centralinis Kinų Val- 
žmonių Į stybes bankas, kurio atidary- 

valstybės prezi- 
Kaiše k, finansų

J’nterod ns socond-cla.is niatter Mareli 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III 
under the Aot of Mareli 3, 1879

Chicago, III., šeštadienis, Lapkr ičio-November 3 d., 1928

Milionierių Vanderbil 
tų ainis nusišovė

NEW YOBKAS, lapkr. 2.
Grįžęs iš Metropolitan Opera 
House, kur buvo duodama 
Wagnerio opera “Tannhauser”, 
savo apaitmente nusišovė Noel 
Morris, 21 metų amžiaus, kilęs 
iš milionierių Vanderbiltų šei
mynos. Nusižudymo priežastis 
nežinoma.

Churchill protestuoja 
prieš metimą jo 

iš unijos
LONDONAS, lapkr. 

Anglijos finansų ministeris! 
VVinston (’.hurchill išleido pra
nešamą, kuriuo jis griežtai pro
testuoja [iries bandymą išmes
ti jj iš National Bricklayers j 
(mūrininkų) unijos po to, kai j 
jį pakvietęs ir į uniją priėmęs 
vienas aukščiausių unijos vir
šininkų — generalinis unijos 
sekretorius. Savo pranešime 
Churchill sako, kad jis nesi- 
duosiąs išmesti.

Tuo tarpu darbiečių organas 
Daily Ilerald sako, kad p. 
Churchill busiąs 
unijos, kadangi jo 
buvęs 
tvarka ir, antra, dėl to, 
finansų ministeris nesąs 
eininkas ir ne mūrininko 
bu pelnasi sau duoną.

išmestas iš 
priėmimas 

ne nustatyta 
kad 
mu- 
dar-

Katu Persų šachas 
siunčia studentus 
Europon mokytis

RYGA, lapkr. 2. — Atvykęs 
iš Rusijos vienas Baltijos dip- ( 
lomatas sako, kad 
gresia rimtos alkanų 
riaušės. Duonos laukiančių žmo-lme dalyvavo 
nių eiles dabar esą ilgesnės, I (tentas čiang 
nekad buvo prieš 1917 metų' ministeris T. Soong ir kiti žy- 
revoliuciją. Padėtis darantis j mus Kuomintango [tautinės 
lėliai pavojinga, ir sovietų vai-' Kinų partijos] vadai, 
džia imantis visų priemonių 1 
neramumams už akių užbėgti, vo 
Žmonėms esą užginta kuoptis • krašto 
gatvėse ir kariuomenė laikoma daugiausiai nuo to, kad Kinų Į 
kareivinėse. Į finansus kontroliuoji.

Diplomatinis korpusas Rygoj į valstybės, ir kad buvus stoka ' 8jjos soste 
perka maišus miltų, sviesto ir, Kinų bankų, kurie butų gale- neje;sdavę

Prezidentas Čiang Kaišek s-a- 
• kalboj jiasakė, 

suvargintas

TEHERANAS, Persija, lapkr.* 
2. Persų šachas [karalius] 
Pahlevi priėmė 110 studentų, 
kuriuos jis siunčia į įvairius 
Europos universitetus studijuo
ti per penkerius metus.

Po tiek ar daugiau persų 
studentų bus kasmetai siunčia
ma į Europą per dešimtį atei
nančių metų. Kiekvienam slu-

kad Kinų Ientui duodama $1,000 stipen- pareinas - '

| finansus kontroliuoja svetimos|

perka maišus miltų, sviesto ir, 
kitokios provizijos ir siunčia ję sutvarkyti ir stabilizuoti Ki- 
atstovybėms Maskvoje. Diplo- nų pinigus. Jis pasakė, kad Ki- 
matinis korpusas Taline, Esti- "ai niekados negalėsią įgyven- 
joj, siunčia provizijas savo ko-i<lintį IKro Sun JaLSeno prin- 
legoms l^eningrade.

Diplomatiniai pranešimai sa-
■ cipų ir pravesti socialių ir eko- 
• nominių reformų, kol pati Ri

ko, kad Maskvoje ir Leningra- tauta neatgausianti ekono- 
de viešpataujančios bado SąiyJniinės savo krašto kontrolės, 
gos, ir maisto stoka darantis'^*0 
kasdien pavojingesnė.

NUŠOVĖ PAMETUSIĄ J| PA
ČIĄ IR PATS NUSIŽUDĖ

ATLANTA, Ga., lapkr. 2. — 
Vietos gyventojas Aurin Bug- 
bee, 28 metų amžiaus, atėjo į 
namus, kur gyveno pametusi 
jj jo žmona, privertė ją ir vie
ną jos draugę atsiklaupti ir 
kalbėti poterius. Toms besi
meldžiant, vyras šovė jas. Žmo
na susmuko negyva, jos drau
gė — pavojingai sužeista. Po 
to Bugbee pats nusišovė.

Lova buvo jo bankas; 
neteko pinigų ir 

gyvyjtžs

Pirmas Ir Didžiausias Lietuvių Dienražtis Amerikoj

No. 261

Vokietijos kabinetas [jetUVOS ŽidlOS. 
svarsto metalurgų - - - -

lokauto padėtį Ral!ina 'Var|’"’
Del išmetimo iš darbo milionų 

metalo įmonių darbininkų si
tuacija krašte darosi labai 
rimta

Vįenas Kauno “Liet, žinių” 
bendradarbis rašo:

Lietuvos visuomenei yra ge-
I
I rai žinoma “Varpo” gadynė. 
Musų valstybės nepriklausomy
bė yra ne kas kita, kaip 
gadynės išdava.

BERLYNAS, lapkr. 2. — Mi- 
nisterių kabinetas laikė ilgą ir, 
kaip praneša, trukšmingų po-Į ' g;u0(|žio mPn. :l)
sėdį, kuriame buvo svarstoma 
rimta situacija, susidariusi dėl 
metalo įmonių paskelbto lo
kauto.

Iš darbo išmestų darbininkų 
skaičius siekia milioną ir ket-

Einant dabartiniais 
mais, vietų ir valstybių 
sybės negali duoti pašalpų be
darbiams. Darbo sąjungos (uni
jos) paskelbė, kad jos yra pri
sirengusios kiekvienam iš dar
bo išmestam . savo nariui tuo 
tarpu mokėti po $6 savaitėje, 
bet tokios sunkios naštos, su
prantamas dalykas, sąjungos 
negalės ilgai panešti.

vynau-

tos

d. sukanka 70 metų nuo 
mimo dienos “Varpo” gadynės 
pionieriaus- dr. Vinco Kudir
kos, 
nėti 
visa

gi-

šioms sukaktuvėms ini- 
jau turėtų būti įtraukta 

Lietuvos visuomenė, o 
jaunuomenė.

Kitų melų vasario mėn. su
kanka 40 metų nuo pasirody
mo Lietuvos padangėje pirmo
jo “Varpo”, kuriam skambi
nant susilaukėme tautos išva
davimo iš svetimųjų jungo.

Kadangi iki minėtų jubilie
jų pasiliko nedaug laiko, tai, 
kad tinkamai juos- apvaikščio
tų ir paminėtų, jau laikas pra- 

i dėti prie jų ruoštis.
, J Aišku, kad tas sukaktuves

Bratiano neklau s 0' turėtų plačiai minėti musų 
' spauda, ir prie to yra būtina 
išleisti tradicinis “Varpo” num., 
kaip kad buvo minima 25 m. 
d. Vinco Kudirkos mirimo die
na ir 60 m. d-ro Kazio Gri
niaus gimimo diena.

VIENA, Austrija, lapkr. 2.
Gauti čia pranešimai sako, > Klaipėdos krašte rado 

kad Rumanijos regentų tary- kalkių

krašto kontroles, 
nepriklausomo valstybės 

banko atidarymas esąs pirmas 
svarbus žingsnis Į Kinų nepri
klausomybę.

K.

Savu Irynaičius pa 
krikštijo partijų kan

didatų vardais
PASSAIC, N. J., lapkr. 2 

— Vietos gyventojai, R.
Calvert’ai susilaukė trynaičių. 
Visi jie buvo berniukai. Tėvai 
visus tris pakrikštijo trijų po
litinių partijų — republikonų, 
demokratų ir socialistų — kan
didatų į prezidentus vadais: 
vieną — Herbert Hoover Cal- 
vert, antrą
Calvert ir trečią — Norman 
Thomas Calvert.

Alfred Smith

LAPORTE, Ind., lapkr. 2. — 
Del to, kad Ruth Davis, 21 m., 
atmetė jo pasipiršimų, Clarence 
Price, 39 m., nušovė ją, pas
kui pats nusižudė.

VVILKESBARRE, Pa., lapkr.
2. — A. J. Kaufer, Plains mie
stelio pirkliai!tojas, savo pini
gus buvo pratęs laikyti lovoj, 
kurioj jis miegojo. Praeitą nak
tį kaukėti plėšikai įsilaužė j jo 
miegamąjį kambarį, nušovė/X 
Kauferą ir pabėgo su rastais* Boomer ežere, prigėrė trys jau- 
lovoj $2,000. ni ančių medžiotojai.

Ančių medžiotojai prigėrė
STILLWATER, Okla., lapkr.

w»» Jų valtelei apvirtus

1 Atlantic and Pacific Photo]

Ji pikietuoja kalėjimą, kur “bedievis:” uždarytas. — Mrs. Mar
got Haldeman-Julius, jauna Kansaso rašytojo ir knygų leidėjo 
žmona, kuri atvyko į Little Rock, Ark., protestuoti prieš laiky
mą ten kalėjime Charles Smitho, Amerikos ateistų draugijos 
pirmininko. Smith prieš trejetą savaičių atvyko į Arkansas val
stiją agituoti prieš projektuojamą anti-evoliucijos įstatymą, 
bet tuojau buvo suimtas ir padėtas kalėjime. Kalėjime jis, dJ 
protesto paskelbė bado streiką. Dabar jis perkeltas į ligoninę.

ne regenturos
Rumanijos diktatorius, regentų 

tarybos reikalaujamas rezig
nuoti, atsisakė

t> 1 a •! • 4 K 1 • KdU nuiiiujiijoo ivgęnnfBudas taikai tarp Duona Maskvoj tik i»a, kuri mažo karaiiukšdo
tautų išlaikyti

Atimti iš kongreso ir .pavesti 
žmonėms teisę karo taikos 
klausimą spręsti

NEW YOBKAS, lapkr. 2.
Alanson Houghton, buvęs am
basadorius Ajnglijai, o dabar 
kandidatas į Jungtinių Valsty
bių senatorius, kalbėdamas čia 
politiniame mitinge pasakė, kad 
geriausias būdas taikai pasau
ly išlaikyti butų, jei teisė ka
rui paskelbti butų atimta iš

persų studentams; kongreso įr pavesta patiems 
'yhti studijuoti ^a-į krašto žmonėms.

Bet tai, sakė jis, butų prak
tiška, tik tą atvejį, jei ir kito
se valstybėse karo paskelbimo 
teisė priklausytų jų piliečiams, 

daio už . 0 ne j valdžioms.
trokštas i į ——■ —

modemi-

lijos metams.
šachas Pahlevi sako, kad 

pirmykščiai jo pranokėjai Per-

gi į despotinius kraštus, bijo-j 
darni, kad jų pavaldiniams- ne-į 
atsidarytų akys ir ausis toms 
atmainoms, kokių kultūros ir 
civilizacijos pažanga 
Persijos ribų. Jis gi 
Persiją visokeriopai

studentų, dar
zuoti.

Be tų 
partamentas siunčia į 
penkiasdešimt oficierų
ir praktikos studijoms, 
siekjimo ministerijai 
siunčia dešimtį studentų.

karo de- 
Europą 
teorijos 
o s u ši
aipjau

Audra nubloškė auto
mobilį i daubą; 1 

užmuštas
LOS ANGELES, Cal., lapkr. 

2. — Užėjus smarki vėjo au
dra pagriebė kely vieną auto
mobilį, kuriuo važiavo keturi

Olandai dabar turi ban- asmenys, ir mete į šalį. Auto- 
ką vien moterims

AMSTERDAMAS, 
lapkr. 2. — čia tapo atidary- ‘ 
tas pirmas Olandijoj bankas, 
skiriamas vien moterims. Ban
ko administracija ir tarnauto
jos taipjau yra vien moterys. 
Jį kontroliuoja vienas stam
biausių Amsterdamo bankų.

mobilis nusirito 150 pėdų že
myn į pakalnę ir viena važia- 

Olandija, Į vusių, Miss Auna Cbilton, 19 
metų mergina, užsimušė, visi 
kiti pavojingai susižeidė. Ne
laime atsitiko apie keturiolika 
mylių nuo Newhall.

Kubos prezidentu vėl 
išrinktas Machado

koperatyvų nariams
Del maif to stokos, visų gyven

tojų reikalavimų patenkinti 
nesą galimybės

RYGA, lapkr. 2. — Sovietų 
laikraštis Naša Gazeta, atsaky
dama į vieno redaktoriaus pa
klausimą laišku, kodėl miltai 
parduodami lik kooperatyvų 
nariams, įdėjo šitokį Maskvos 
prekybos departamento paaiš- 
kbdrrą:

“Dabartinė kvietinių miltų 
porcijų sistema, kooperatyvų 
įvesta savo dalininkams, yra 
bandymas patenkinti iš dalies 
kiekvieno savo nario reikalavi
mus. Kiekvienam, savo mokes
nį sumokėjusiam, nariui leista 
pirktis aštuonis svarus miltų. 
Aiškus dalykas, kad esant to
kiai, kaip dabar, maisto pro
duktų stokai, nieku budu ne
galima patenkinti visų Mask
vos ir kitų centrų gyventojų 
reikalavimus.”

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienaiHAVANA, Kuba, lapkr. 2.

— Įvykusiuose
muose, Kubos prezidentu buvo• 
vėl išrinktas gen. Gerardo Ma-!> 
chado y Morales.

Partijų susitarimu, jo vieno 
kandidatūra ir tebuvo išstaty- 

inauguravimas ____ ___
metų gegužės džiasi 4:43. Mėnuo teka 9:27 

j vakaro.

ta. Machado 
jvyks ateinančių 
mėnesį.

Du

Oro katastrofos
aeroplanai susidūrė 

pilotas žuvo
ore:

VaNEW,SPORT NEWS, 
lapkr. 2. — Aviacijos maniev- 
rų metu, susidūrė ore, "2,000 
pėdų aukštumoj, du karo aero
planai ir abudu nukrito žemėn. 
Vieno aeroplano pilotas, kap. 
A. Archibald, užsimušė, antro
jo pilotas, kap. Deford, laimin
gai išliko sveikas.

Kolizijai įvykus, kap. Arcbi- 
bald bandė parašutu nusileisti 
žemėn, bet parašutas neišsi- 
skėtė.

vakar rinki- pranašauja:
Galima laukti lietaus ir snie

go; šalčiau; stiprus, daugiau
siai žiemių, vėjas.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 46° ir 48° F.

šiandie saulė teka 6:24, 'lei-

Brazilijos lakūnas žuvo

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, lapkr. 2. — Netoli nuo mie
sto nukrito Brazilijos karo ae
roplanas, ir vienas aviatorių, 
Įeit. Roberto Drummond, užsi
mušė, antras, Įeit. Azevedo 
Franco, susižeidė.

ataidi

kolo vardu viešpatauja, parei 
kalavus, kad premjeras \ intila kraite daugely vietų rasti di- 
Bratiuno rezignuotų, savo rei- ,eli kalkių sluoksniai, ypač 
kalavimą motivuodama tuo, įia^rįnęj krašto daly apie Ak- 
kad jo liberalų partija nebe-Įmcnės upę Ūkininkai kalkes 
atstovaujanti krašto žmonių naU(toja taukams tręšti, 
valiai.________________________

Bratiano betgi, kuris po mi
rusio savo brolio paveldėjo ga-1 Stiprus žemės drebėji- 
lingą politinę mašiną, atsisa
kęs regenturos klausyti.

Britai įtūžę ant 
konservatorių

mi-

KLAIPĖDA. Klaipėdos

mas Kolumbijoje
BOGOTA, Kolumbija, lapkr. 

2.
I miestas buvo 
drebėjimo supurtytas. Išsigandę
gyventojai bėgo iš namų į gat
ves. Pranešamai iš Tunjos sa-

Vakar vakarą Begotos 
stipraus žemės

Politiniame konservatorių ....
tinge baubimais priėmė finan-: k,’> kad ten da^ell° nam^ « 
sų ministerj I tarPe >r baz>likos, sienos su-

sproginėjo.
Drebėjimas Texa.se

EL PASO, Tex., lapkr. 2. 
— Čia ir kitose vietose Texase 
ir New Mexicoj vėlai vakar 
vakarą buvo jaustas žemės dre-

W00DF0RD, Essex, Angli
ja; lapkr. 2. — Konservatorių 
mitinge, kuris vakar čia įvyko', 
svarbiausias kalbėtojas Winston 
Churchill, finansų ministeris, 
ilgą laiką negalėjo pradėti kai-
bos. Ta pati konservatorių pu-, ®Jlmas* 
blika, kurios balsais 
praeitais rinkimais 
rinktas, dabar darė 
strukciją, baubdama 
trukšmą keldama.

Churchill 
buvo iš- 
jam ob- 
ir šiaip

Rado žmogų su išplau
tomis krūtinėj Ku- 

Kluksų raidėmis

TRAUKINYS, UŽGAVĘS AU
TĄ, UŽMUŠĖ FARMERĮ

ELGIN, III., lapkr. 2. — Pa- 
sažierinis Illinois Central trau
kinys netoli nuo čia užgavo 
automobilj, kuriuo važiavo Au
roros farmerys Nicholas Deut
sche, 32 metų amžiaus. Jis bu
vo užmuštas.

NEW YORKAS, lapkr. 2. - 1 ----------- -----
Bronxo policija rado naktį vie-1 Stambus politikierius 
name tuščiame “lote” (sklype) nuteistas 5 metus 
žmogų, kuris ant pliko kūno kalėti
turėjo tik apsiaustą apsimetęs.  
Jo krutinėję buvo išraižytos di
džiulės “K.K.K.” raidės, tai yra 
Ku-Klux-Klano žymė.

Žmogus pasisakė esąs Frank vadas, tapo nuteistas penke- 
Kirkpatrick, nekrutamųjų nuo
savybių brokeris iš German- 
town, Pa. Kai jis išėjęs iš na- 
cionalės demokratų įstaigos, 
New Yorke, trys nežinomi vy
rai suėmę j j, nusigabenę į vie
nus namus ir ten peiliu išrai
žę jam raides ant krutinės. Po 
to nugabenę į tuščią “lotą” 
pametę.

PHILADELPHIA, Pa., lapkr. 
2. — Matthew Patterson, le- 
gislaturos narys ir republikonų

riems metams kalėjimo ir pa- 
simokėti $5,000 pabaudos už 
kyšių ėmimą iš smuklių.

ITHACA, N. Y., lapkr. 2. — 
čia tapo suimtas Michae] Mee- 
ker, 55 m., kaltinamas dėl nu
žudymo savo 14 metų sunaus

ir tikslu gauti iš apdraudos kom
panijos $4,500.

Texa.se


NAUJIENOS. Chicazo. Dl. šeštadienis, lapkr. 3, 1928

LIETINGOS DIENOS
Anglai sako: “Taupykite dėl lietingos dienos“, šis 

priežodis matomai buvo taikomas dėl farmerių, mie
stų darbininkams jis neturi jokios reikšmės. Darbi
ninkų užsiėmimas didžiumoje pastogėje ir lietus jų 
nekliudo.

Bet miesto darbininkas turi kitokias bėdas, nuo 
kurių nevisada galima apsisaugoti, bet geriausia pri
sirengti jas pasitikti. ‘Liga, nelaimė ir kitos bėdos 
užpuola kaip vagis netikėtai.

Vienintelis budas tinkamai apsisaugoti nuo visokių 
netikėtų nelaimių, tai taupyti dėl “lietingos dienos“. 
Jeigu dar nepradėjai, tai nieko nelaukęs pradėk tau
pymo sąskaitą stipriam-saugiam Lietuvių banke.

Universal Stale Bank
3252 South Halsted Street,

CHICAGO, ILL.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų na o t toj PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus laiai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St.
Phone Canal 2544—2545

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
laminavinias atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
jveilrata jums sugryš. Eikit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzaminh- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson BĮ v., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1018. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. 
N ėdė Ii o j nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. >F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatve

BALIUS SU IŠLAIMEJIMAIS
Moteriškas laikrodėlis, vertas $25.00; Rašoma plunksna, vertės $5.00;

i Sidabro Paišelis, vertas $2.00
—— rengia -----

šV. KAZIMIERO KARALAIČIO DRAUGIJA

Sekmadieny, Lapkr.-Nov. 4 d., 1928 m.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 South Halsted Street
Pradžia 6:3p vai. vakare.

siuomi turime garbės kviesti Tamsta atsilankyti i minėtų vakar#, kur 
turėsite puikios progos pasilinksminti ir sykiu parodyti savo laimuki 
gaudami dovaną. Todėl širdingai kviečiame skaitlingai atsilankyti, o 
atsilankę nesigailėsite, nes bus viskas kuopuikiausiai. KOMITETAS.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos®
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Koosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

lUbDl

Betarpiškas Sužinojimas
(Prof. L. Vasiljev)

(Tęsinys)
Tačiaus šiais bandymais ne

pasitenkinta. Mat, butų buvę 
galima prikišti: girdi, šuo ga
lėjo matyti ar jausti vos pa
stebimus ir, gal būt, net visai 
nesąmoningus savo šeimininko 
ar eksperimentatoriaus akių ir 
veido bruožų bei mimikos pa
sikeitimus, galėjo jis matyti jo 
pozą ir gestus, o iš viso to šuo 
galėjo suprasti kuriems jo ju
desiams pritariama ir kuriems 
nepritariama. Todėl vėl buvo 
padaryta eilė bandymų jau to
kioms sąlygomis: darant ban
dymus šuns savininko V. l)u- 
rovo čia visai nebuvo; įstaigos 
metu šuns galvą laikė asisten
tas, kurs visai nežinojo šuniui 
skirto uždavinio; savo veidą 
eksperimentatorius pridengda
vo kauke, arba tarp veido ir 
šuns snukio statydavo neper
matomą ekraną, arba, paga
liau, įteigęs ką šunui išeidavo 
iš kambario, o šuo likdavo aki
vaizdoj asmenų, kurie visiškai 
nežinojo, kas tam šuniui įteig
ta. Tačiau ir tokiomis sąlygo
mis bandymai pavykdavo.

Mos rųšies bandymai, sudo
mino Maskvos mokslininkų 
grupę, dabar šie bandymai tę
siami toliau. Berlyno universi
teto prof. dr. Izimmer parašė 
visą straipsnį kur išdėstoma ir 
nagrinėjama akad. VI. Bechte- 
revo bandymai, šis mokslinin
kas zoologas prieina išvadų, 
kad šie bandymai, o taip pat ir 
vadinamųjų “galvojančių gy

vulių’’ (garsių Elberfieldo ark
lių, Memiheimo šuns Rolfo, jo 
dukters Lolės ir kt.) stebėji
mai leidžia kalbėti ir teigti ga
linius žmogaus ir gyvulio “min
ties ryšius.“ Tokios rųšies 
bandymai su gyvuliais šiam au
toriui atrodo lengvesni, negu 
su žmonėmis, ir jis tuos bandy
mus laikąs reikšmingus. f

Tačiaus, kad ir pripažintu-i 
me visus išdėstytus bandymus' 
pakankamai įtikinančius, tai 
vis dėlto tenka padaryti išva
dą, kad tas žmogus ir aukštes
niųjų gyvulių beatrpisjco, be 
laukųjų organų, bendravimo 
gabumas yra labai ir labai ma
žai išplėtotas, be to, jis yra 
greičiau išimtis, kaip taisyklė. 
Garsus prancūzų fiziologas S. 
Bimė darė masinius bandymus, 
kur bandomieji turėjo lošiams 
kortas įspėti. Pasirodė, kad 
skaičius teisingai įspėtų kad 
ir nežymiai, bet visuomet pra
nešdavo tą skaičių, kuris turė
jo atsitikti pagal galimumų te
oriją. Pav., padarius 2103 ban
dymus pagal galimumų teoriją

procesų “perdavimai“ ?

Didelis reikalingumas modisčių 
Piešimams ir darymui skrybėlių 
— moka aukštas algas. Mes pri- 

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 
« trumpų laikų. Mes mo- 

£ v V\^S}L kiname dienoms ir va- 
karais. Šauk arba ra- 
šyk dėl madų knygos.

FASHION MILLINERY SCHOOL
190 N. State St. (lOth Floor) 

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

GO OKJ.OEfcfc, bOVOK) TO 
THE DE/CTISTS ŪKE A B1G 
f'AAK) AMD HAVE S'OUte 
ACHtAJG TOOTVA q<jT

38 years 

$*5 ounces for Z5C 
xc 

BakingPowder 
<dou6t« aceiny) 

ŪSE LESS
than ofi high priced branda 
MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

AVJ. GEe 
nom rr'Lt 
HUQT TOO

Siųskit pinigus per
naujienas

Įdomių šios srities reiškinių 
nesenai teko stebėti Berlyno 
mokai. Deegeneriui: kai kurios 
spragių rųšys gyvena kur ap- 
spitūąios augalus didelėmis 
bendrijomis (bendrinai); jei 
bent vieną šių bendrijų indivi
dą kad ir labai menkai kas pa
dirgina, tai tuo pačiu metu, kai 
dirginama spragė ima rangytis 
bei trūkčioti, tokią pat reakci
ją reaguoja ir kiti tos bendri
jos individai.

teisingai įspėtų atsakymų tu
rėjo būti 525, tačiaus ištikrų- 
jų buvo 552. Taigi skirtumas 
buvo nedidelis. Tas skirtumas 
žymiai didesnis atsitikdavo tik 
kai kuriems palyginti retiems 
asmenims.

Ir tatai visiškai suprantama, 
įvairių organizmų tarpusavio 
bendravimo būdų evoliucija ė- 
jo visiškai kitais keliais, pojū
čio keliais, kur buvo aštrinama 
ir miklinama uoslės, regėjimo 
ir klausos pojūčiai. Bet jei 
taip, tai kyla klausimas: gal že
mesnių bestuburinių gyvių tar
pe, vadinas tų gyvių, kurių sa
kyti pojūčiai nepalyginti ma
žiau išplėtoti ir tobuli kaip 
žmogaus ar šuns, bus daug 
ryškesni ir dažnesni betarpiški 
nervų
Deja, atsakymui į šį klausimą 
turim labai mažą duomenų, ku
rie be to dar mokslininkų įvai
riai aiškinami. Pav., yra ži
noma, jog kai kurių drugių pa
telės, būdamos « kambary) Ikur 
didmieMčio centre, gali maginti 
(pritraukti) tos pačios rųšies 
patinus, kad ir butų jie kur už 
miesto išnešti, -- .paleisti pa
tinai tuojau irv* ii.V’ia linija 
lėkti patelės linkui.

Prof. L. CarI, smulkiai tyri
nėjęs ir nagrinėjęs šį reiškinį, 
mano, kad vabzdžių antenėlėse 
(ūseliuose) esą tam tikri įtai
sai, skirti savo rųšies bevie
liam telegrafavimui: patelė esą 
produkuojanti elektromagneti
nio pobūdžio spindulius, o pa
tinai juos pajunta, kad ir toli 
būdami, ir lekia patelių krypti
mi.

Tačiau kiti mokslininkai šį 
reiškinį stengiasi išaiškinti ne
paprastu vabzdžių uoslės orga
nų jautrumu ir aštrumu. Pa
tinas esą galįs per keletą kilo
metru jausti kvapą, kurį lei
džia patelė ir gerai atskirti jį 
nuo daugelio kitų kvapų, ku
riuos jis visur užuodžia. Bet 
ar galimas tai daiktas? Ar ne
bus tik toks aiškinimas dar la
biau parodoksalus, kaip Cher- 
lio hipotezė?

Deegeneris, nesurasda m a s 
čia bendrų biologinių priežas
čių šiam reiškiniui išaiškinti, 
duoda aiškiai vitalistinį paaiš
kinimą; jis kalba apie kažkokį 
“antindividualinį pajučių bend
rumą“, charakteringą vabzdžių 
bendrijoms. Tačiaus ar nege
riau butų šį reiškinį spręsti su 
fizikos pagalba, būtent, įžiū
rėti čia betarpišką vieno ihdiVi
do energijos skleidimą bei siun
timą antram, trečiam ir t. t.? 
Ar tik nebus čia tos energijos 
skleidimas bei siuntimas tam 
tikrų nervų procesų padarinys, 
pastaruosius 
nant.

(nervus) dirgi-

čia buvo parašy-
kad betarpiško

Iš viso kas 
ta, matoma, 
nervų ir nervų psichinių proce
sų siuntimo “perdavimo’’ me
chanizmo teoretiškam suprati
mui imama hipotezė, kuri siū
lo čia bevielio telegrafo analo
giją. Minčių bei nervų proce
sų siuntimas bei “perdavimas” 
įvyksta dėka elektromagneti

nių bangų, kurias produkuoja 
(gamina) siuntėjo smegenys; 
tos bangos iš siuntėjo smegenų 
plinta erdvėje ir veikia gavėjų 
smagenis. šia hipotezė akad. 
VI. Bechterevas pareiškė dar 
1904 m. Jis buvo pirmas rusų 
mokslininkų, kurie apskritai iš
drįso konstatuoti betarpišką 
minties siuntimą bei “perdavi
mą”. Paskui ir Lazarėvas pri
ėjo tokios pat pažiūros.

Bet tokios hipotezės patvir
tinimui, o taip pat kalbamų 
reiškinių įtraukimui į moksli
nių biofizinių problemų sąrašą 
reikalinga ekspirimentais paro
dyti, kad veikiančios smegenys 
iš tikrųjų produktuoja elektro
magnetines bangas, ir kad dek- 
tromagnetinės bangos gali fi
ziologiškai veikti smegenis.

(Bus daugiau)

Šventės Jau Artinasi
Be abejonės, jus siųsite pinigus savo giminėms, 

ar draugams Lietuvoje. Musų Pinigų Siuntimo 
departamentas yra pasirengęs jums patarnauti. At
siminkit, kad musų kainos yra žemiausios.

Mes skaitome tik $10.30 už 100 Litų.

Mes parduodamu laivakortes j ir iš Lietuvos.
$107.00 į Lietuvą
$118.50 iš Lietuvos
$181.00 “Round Trip” (ten ir atgal) laiva
kortė.

Visos žinios mielai suteikiamos—Dykai, t • /
Jūsų Bankas

Depositors State Bank
4701 South Ashland Avė. 

CHICAGO, ILL.

vv nen a 1 rip to tne

DR YAMKUM 
DĘNTIST

Šaltas Oras Jau Čia-Nusipirkite 
Savo Svederus Dabar!

Jus gausite geriausių vertę luŽ savo pinigus pirkdami tiesiai 
nėrimo fabriko.
Mes esame šitame bizny] jau virš 30 melų ir išdirbame tiktai 

grynų vilnų svederus, pančiakas ir kepures.

iŠ

South SideKnittinE Mills
4934 S. Ashland Avė

SUTAUPYSIT DAUG PINIGU PIRKDA
MI RAKANDUS TIESIOG IŠ DIRBĖJO

Mes esame išdirbėjai frontinių setų ir parduodam už labai 
prieinamą kainą, net olselyj krautuvninkai turi mokėt 
daugiau, kaip pas mus kostumeriai perka. Kiekvienam 
apsimokės pažiūrėt, ba mes apdengalų labai gražių turim. 
Ateikit ir persitikrinkit.

ARCHER PARLOR FURNITUF.F ?!FGS
4140 Archer Avenue

Tarp Francisco ir Richmond St.
Phone Lafayette 9733

Savininkas Juozapas Kazik, Adam Shaaf, Pianų Agentūra.

COHEN BROS.
FURNITURE 00
1401-1409 So. Halsted Street

Phone Canal 0300—0301

37 metai toj pačioj vietoj ir 
po ta pačia vadovybe

Cohen Bros. Furniture Company yra at- 
sakominga ir užtikima ištaiga, kuri yra biz
nyje per pastaruosius 37 metus. Mes sutei- 
kėm musų rūpestingą ir patikimą patarna
vimą tūkstančiams žmonių. Mes kviečiame 
ir jus apsilankyti, pas mus ir pačiam įsiti
kinti.

Mes parduodame savo rakandus už kai
nas, kokių nebuvo jau nuo daugelio metų. 

, Pamatyk it musų išdėtus rakandus ir jus 
sutiksite, kad tai yra geriausia proga dėl 
rakandų pirkėjų.

Kiekvienas šmotas rakandų yra didžiau
sios kokybės, gero darbo, gero skonio ir sti
liaus ir padarytas, kad kuoilgiausia laikytų.

Mes turime ant rankų viską, kas reika
linga aprūpinimui namų rakandais.

Lientist is a rieasure.
NOVA), areM’T vot) 

GLfcD Vou VJEMT AND 
HAD'T PULLED-ANO 

THE DEKJTIST DiOkTT 
KURT Y0U MVCH.blD 
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HE DiDkTT KURT 
HE ATAU

WASN)T 
HOIKE*



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš politikos lauko
Veteranas kalba 

už Oberta
Jsis'ubavus rinkimą kampa

nijai steito senatoriaus vietai 
ketvirtame Senatoriai Distrik- 
te, p. Harry 1). Nicrenberg,

ro veteranu stojo smarkiai 
dirbti už Joną Oberta. Ponas 
Nicrenberg yra pirmininku 13- 
to vardo reguliarčs republiko- 
ną organizacijos, ir jo asme
nį ngumas partjiai yra nema
žiau pageidaujamas ir net ieš
komas ir tai per tokius dide
lius žmones kaip Alfred E. 
Smith, demokratą kandidatas 
į prezidento vietą. Gubernato-

Nierenberg veiklu įo naudai 
tarp veteraną visoj šaly. Tai 
yra žymus oratorius, sužalotas 

darbais tar- 
žinonuis vi- 

veteranas ir savo 
pe sužalotą vyru

sako apie Oberta:
“Bus f:k pusantrų melų, kai

lą. lai atsitiko belankant man 
steito špitolę Elgine. Johny bu
vo ten tokiu pat reikalu, neš
damas laimės spindulėlį mano 
(bangams, kurie dar tebegulė
jo sužaloti nuo pat didžiojo 
karo 1917-1918 metu, kuo
ru. I tarnavo šiai šaliai, tada 
buvo švenčiu laikas ir Johnv 
rūpinosi apdovanoti tuos ne
laimingus
jiems radio ir 
linksminimus 
m?s toks ei 
je. Tada aš 
J< linui, 
jam, bus
ta: u'a\ imas 
mm /žinią, c 
mas savo 
ir putliau

vyrus ir įtaisyti 
kitokius pasi- 
Pai buvo pir- 

ilikimas valstijo

tad jėigu bile kada 
reikalingas rfiano pa

lis turi tik dilyti
Ir dabar, pTlyda- 

pasižadejimą, irt ve

net aplcisda-
/aikjdus.

1 ptr? ūkimo,
neturiu jokie 
šiame reikale 

aš jaut u did.iį smagumą. Kaip 
liktai Johny lapo kandidatu 
peti tą pavasarį, aš su džiaug
smu šokau prie darbo, ir rei
kia pabrėžti: musu kampanija 
buvo švariausia, kokią aš esu 
m..tęs. Dabar, kada prasidėjo 
ši jo rinkimą kampanija i se-

•atmins, aš ir ac! dirbu dėl 
Jchnuko jausdamas, kad aš dar 
skolingas jam už jo pasidar
bavimą sužalotiems veteranams 
remti.

jo taško. Mes turime jauniau
sią vardo komitimaną, kuris 
kuomet nors butą užėmęs tą 
vielą, ir dar kandidatą j stei- 
to senatorius nuo šio l-lo se
natoriai distrikto. Aš drįstu 
iššaukti bile komitimaną iš bi-

je šiuose rinki-

žmogus buvo 
apmeluojamas, 

o vie-

ri<» pasižymėjimas (jerviršytų 
pasižymėjimų šio jauno žmo
gaus! šis žmogus kasdien nuo 
7 iki 9 vakare dirbo savo raš
tinėje pagelbėdamas visokiais 
reikalais šios apielinkės žmo
nėms, kiek tiktai jis išgali. 
Tas rodo jo nuoširdumą ir tas 
turėtą paskatinti kiekvieną iš 
jūsų paremti 
muose.

“šis jaunas 
persekiojamas, 
neteisingai kaltinamas, 
nok stoja prieš svietą su šyp
sena ir lyra sąžine ir prašo 
jūsų, kad paremiumėt jo kan
didatūrą į steito senatą. Tik 
kelios sąvailvs atgal Chicagos 
laikraščiai vaizdžiais antgal- 
viais rašė, kad Oberta buk ieš
komas dėl susišaudymų. kuris 
toj apielinkėje buvo įvykęs. 
Bet tai buvo tik laikraščio pa

nas John ir aš aplankėme vi 

ieškodami, kur ir užką Ober
ta buvo reikalaujamas, kaip, 
kad laikraščiai rašė, ir mes nie
kur neradome, kad toks reika
lavimas butą buvęs. Po to mes 
privertėme laikraščius atšaukti 
kaltinimus. Kiekvieną rytą mes 
matėme laikraščiuose špaltas 
prirašytas apie tai, kaip viens 
arba kits States Attornev kan
didatas prisipažįsta ar užsigi
na remias Oberta. Musu Johny 
neturi su tais ponais jokią ry
šiu ir be reikalo jo vardas yra 
vartojamas judviejų argumen
tams paremti.

“Kaip - biblija* sako: “Tegu 
tas, kuris yra be grieko, pir
mutinis meta akmeni.” Pasai 
pasakymas tinka ir mums. Ir 
aš, stovėdamas* prieš jus kai
po atstovas sužalotų karo ve
teraną, esančią steito įstaigo
se, kurios yra po legislaluros 
kontrole, skaitau už pereigą pa
raginti jus pasiųsti ten žmo- 

tereso dirbti tuo reikalu, taip 
kaip jis dirba savo apielinkės 
reikalams, šiame dislrikte gi
męs ir užaugęs, John Oberta 
pažįsta jo reikalus ir stengia

NAUJIENOS. Chlcago. Ūl.

Town of Lake

iVote For

dai, o labiausia mums, lietu
viams.

ciją.
Konferencija bus pirmadie

nį, lapkričio 5 d., 8 vai. vaka
re Sherman viešbutyje, kam-

šios konferencijos tikslas 
yra Įkurti lietuviu demokratą 
kl/.ibu Sąryšį arba Federa-

KI. Jurgelionis

abelnai, tin-
vietoms, ku-

Nusipirkti lotą Bridgeporte pigiai
ir pasistatyti namą

M. J. KIRAS

KIRASElection
3335 South Halsted StreetNovember 6th, 1928

This advertisement is paid by 13th Ward Boosters

Tai paskutinieji lotai išparduodami 
Bridgeporto kolonijoj

Real Estate Brokeris Atsižymėjęs Namų 
Statyboj Chicagos Mieste

DIDŽIAUSIS IŠPARDAVIMAS PASKUTINIŲJŲ LOTŲ 
BRIDGEPORTE. Tie lotai pirmiau prigulėjo Wabash geležin
kelio kompanijai. Jie randasi pačioje širdyje Bridgeporto kolo
nijos. Randasi tarpe 34 ir 35 gatvių, prasideda nuo Parnell gat
vės ir eina per sekančias gatves: Wallace St., Lowe Avė., Union 
Avė., Emerald Avė., 34 PI., Halsted St., Auburn Avė., Morgan 
St., Fisk St., Mosprat St., Wall St. ir Racine Avė.

Atsidarė Paskutinė 
Naudinga Proga

Tie lotai turi didelę vertę. Ant jų galima statyti puikiausias 
rezidencijas ir biznio namus. Jus patys gerai žinote, kad tie lotai 
pabrangs dvigubai j trumpų laikų, nes jie yra paskutinieji lotai 
Bridgeporte, kuriuos dar galima dabar pirkti.

žinote tų, kad Bridgeportas yra lietuvių sostinė Amerikoj. 
Čia turime vienų tvirčiausių ir seniausią, lietuvių bankų. Taipgi 
turime keturias kitas amerikoniškas bankas. Turime vienų dide
lį teatrų, o kitas didelis teatras dabar yra statomas. Turime tris 
dideles departamentines krautuves ir apie 30 mažesnių. Turi
me keturias dideles kompanijų mėsos krautuves ir apie 35 ma
žesnes. Turime 5 katalikiškas bažnyčias ir mokyklas ir keturias 
publiškas mokyklas. Turime didžiausių grupę lietuvių profesio
nalų: advokatų, gydytojų ir dentistų. Yra bilionai dolerių jves- 
tuota į Central Manufacturing Distriktų; čia dirba Šimtai tūks
tančių darbininkų.

šviesi ateitis šioje kolonijoje gyventojams yra užtikrinta.
I

Norėdami tikrai dažinoti apie kainas šių lotų arba statymų 
namų, kreipkitės asmeniškai pas mus, čia gausite širdingiausį 
patarimų.

JOHN OBERTA
Republican Candidate for

>4th Senatoriai Dislrict
State Senator

si juos aprūpinti, lik mes pa
sirūpinkime, kad jis atstovau
tą mus .steito senate.”

Ponas Oberta jau pasveiko 
iš ligos ir greitu laiku pats pa
ims užbaigimą rinkimą kam
panijos. — V. P—ki.

13-tos vardos Boosters susi
rinkime, laikytame 1-nią dieną 
lapkričio, organizacijos svetai
nėje, 1600 So. Paulina Street, 
įvairus kandidatai įvairioms 
valdvietėnis, lapo apkalbėti kai 
dėl ją gabumu, 
nm žmonėms ir 
kamumo toms
rioms jie kandidatuoja.

Vienas svarbiausią kandida
tu pasirodė John Ol/erta. .lis 
yra kandidatas į Illinois val
stijos senatorius nuo ketvirto 
senatoriams rinkti distrikto.

Žiūrint j jo darinis, kuriuos 
jis atliko kaip 13 vardos ko- 
mitimanas, tai net stebėtis rei
kia, kad tokį palyginamai men
ką ofisą jis galėjo panaudoti 
taip, jogei pasekmės butą di
delės ir naudingos 13-ai var

13-tos vardos Boosters vie
nu balsu indors’iioja John Ober- 
tą kaip lietuviu kandidatą į val
stijos senatorius.

A. J. Kareiva, pirm.,
S. J. Knsmauski, sek r.

Lietuvių demokratų 
kliubų konferencija

.Pirmadienį,, lapkričio 5 d., 
įvyksta lietuviu politinių kliu
bų, linkusių prie demokratų, 
konferencija. Visi demokratų 
lietuvių kliubai ir kliubai Al. 
Smithui remti yra kviečiami 
atsiusti šion konferencijon sa
vo atstovus arba valdybos na
rius.

Gvarantuota karšto vandens ar garo 
šiluma

Nusipirkit sau šildytuvą pirm negu ateis 
didieji šalčiai. Pirkdamas reikalauk išdir- 
bėjų gvarantijos. Mes gvarantuojame 10 
metų visus musų šildytuvus.

Pamatykit prietaisas dū
mams sunaudoti. Musų šil
dytuvai taipjau turi aukštų 
rankieną kratymui,—jums 
neskaudės nugarą nuo 
kratimo šildytuvo žemai 
pasilenkus. Pirk tik to
kį, kuris yra padirbtas tin
kamam deginimui Poca- 
hontas anglių. Mes tokius 
ir turime. Pamatyk musų 
speciali “damper” dėl ap
saugos. Dviejų metų iš
mokėjimais, ar “cash”, — 
kaip jus norite.
Musų inžinieriai ateis jums 
patogiu laiku ir pasitars su 
jumis dėl tinkamo šildytu
vo. Pristatysime jums šil
dytuvą į 24 valandas.

Pilnas pasirinkimas Plumbingo reikmenų

SQUARE DEAL PLUMBING SUPPLY 
HOUSE

1725 South State Street Phone Calumet 5200
Atdara vakarais iki 8 — nedaliomis iki 1 vai.

. MES KALBAM LIETUVIŠKAI
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RINKIMAI ŠIAULIUOSE

Kadangi mums yra įdomus kiekvienas aktingumo 
pasireiškimas apsnūdusiam Lietuvos visuomenės gyve
nime, tai pažymime čionai rezultatus rinkimų į ligonių 
kasos tarybą Šiauliuos. Jie įvyko spalių 14 d. ir darbi
ninkų atstovų rinkimas praėjo taip:

1 (socialdemokratų) sąrašas surinko 328 balsus ir 
pravedė 4 atstovus;

2 (žydų nacionalistų)—106 bal. ir 1 atstovą;
3 (socialistų sionistų)—148 b. ir 2 atst.;
4. (socialdemokratų)—494 b. ir 5 atst.;
5 (federantų)—27 b. ir 0 atstovų;
6 (neaiškus)—237 b. ir 3 atst. . 1
Viso balsų paduota 1,340 balsų ir išrinkta 15 atsto

vų. Turėjo teisės balsuoti 2,420 darbininkų. Tuo budu 
rinkimuose dalyvavo 55 nuošimčiai.

Socialdemokratiški sąrašai (1 ir 4) surinko 62% vi
sų paduotų balsų ir pravedė 9 atstovus iš 15. O krikš
čioniški federantai nepravedė nė vieno.

Darbdavių atstovų išrinkta į ligonių kasos tary
bą 7.

Taigi aišku, su kuo eina dauguma darbininkų Lie
tuvos miestuose. Ir ar išmintinga, kad dabartinė val
džia mėgina jėga slopinti tą partiją, kuriai pritaria 
darbininkų masės?

KLERIKALIŠKI ŪKININKAI GAVO SAKTJ”

Neseniai Lietuvos krikščioniškoji Ūkininkų Sąjun
ga buvo pradėjusi atvirai flirtuoti su tautininkų val
džia. Sakoma, kad jos lyderiai net laikė konferencijas 
su ministeriais. Bet tos piršlybos pairo, nes “L. Aidas” 
spalių 16 d. įdėjo šitokį straipsnelį:

“Kaune ir provincijoj vaikščioja daug gandų, 
kad dešinioji opozicija, ypač ūkininkų sąjunga, pas
kutinėmis dienomis vedanti derybas su vyriausybe 
dėl atsisakymo nuo opozicijos. ‘Lietuvos Žinios’ ir 
‘Žydų Balsas’ apie tai daug rašo. Pasirodo, kad 
tikrai kai kurie ūkininkų sąjungos vadai lankosi 
pas vyriausybės asmenis ir siūlosi atsisakyti nuo 
opozicijos. Savo atsisakymo nuo opozicijos nutari
mą jie, taip sakant, nešiojasi kiešenėje. Bet už jį 
reikalauja iš vyriausybės tam tikro užmokesčio— 
pašalpų ir kredito pavidalu. Kadangi vyriausybė 
už pinigus—už valstybės pinigus—nemano galinti 
kieno nors palankumą pirkti, tai, tur būt, dešinio
sios opozicijos nutarimas grįžt į poziciją kol kas 
paliks tik jos pačios kiešenėje.”
Štai kodėl p. Bistras atsidūrė kalėjime, o “Rytas” 

tapo uždarytas mėnesiui laiko. Nesusiderėjo!

didatus. Bet, girdi, kapitalis
tą laikraščiai mus visai igno
ravo ir nei atsakymo neda
vė”.

Apžvalga

talistinių partijų kalbėtojais ar
ba kritikuoja juos; bet buvo 
pranešama, kad prakalbos bus 
“bendros”, t. y. kad republiko
nas ir demokratas laikys lygiai 
tokias pat agitacines kalbas už 
savo partijas, kaip Bimba už 
savo.

Ten tai jau buvo tiesiog tar
navimas kapitalisinėms parti
joms. Tečiaus vėliau mes ma
tėme “Laisvėje”, kad republi
konų ir demokratų kalbėtojai 
(pp. De-Piano ir Nathanson) 
neatvyko — reiškia nenorėjo 
pasinaudoti komunistų patarna
vimu.

Taigi pats Pruseika puikiai 
žino, kad komunistai eina daug 
toliaus, negu “Naujienos”, gar- 

' ginime politinių partijų; tik 
komunistų bėda yra tame, kad 

i su jais niekas nesiskaito, jų 
siūlomų patarnavimų niekas ne

gina.
Ir dar vienas dalykas. Nors 

Pruseika yra senas laikraštinin
kas, bet jisai dar nesugeba at
skirti skelbimų nuo laikraščio 
nusistatymo. Jisai sako, kad 
pirmiaus socialistų organizacija 
nebūtų leidusi dėti socialistų 
laikraščiuose politinių apgarsi
nimų. Tas, žinoma, yra netie
sa. “Milwaukee Leader”, pav. 
tokius apgarsinimus dėdavo 
prieš dešimtį metų ir deda da
bar. Lapkričio 31 d., sakysi- 
se, tame Milwaukee’s socialistų 
dienraštyje tilpo didelis demo
kratų skelbimas, ir laikraštis 
dėl to padarė šitokią pastabą:

“Mes esame tikri, kad nė 
vienas iš musų skaitytojų 
nepadarys klaidos jsivaizduo- 
damds, kad The Leader remia 
Demokratų partiją dėl to, kad 
partijos skelbimas telpa ki
tam puslapy. Kai mes garsi
name kurią nors biznio įstai
gą, tai tas nereiškia, kad mes 
esame jos rėmėjai...”

* F

Tiktai tuomet, kai laikraštį 
i leidžia tam tikra propagandos 
įstaiga, kuri tai propagandai 
parūpina pinigus, galima reika
laut, kad tas laikraštis nedėtų 
skelbimų nė kitokių dalykų, ne
sutinkančių su tos propagandos 
tikslais. Bet visi kiti laikraščiai 
yra priversti dėti įvairiausias 

| žinias, kad iš laikraščio skaity
tojai patirtų,, kas 'dedasi svie
te; ir jie turi dėti mokamus 
skelbimus, kad jų leidimas ap
simokėtų. Ant šitokio pagrindo 
spauda Amerikoje yra pastaty
ta, ir patyrimas seniai parodė, 
kad visi mėginimai leisti laik
raščius be apgarsinimų, nueina 
niekais. Ir komunistai taip pat 
juk garsina savo spaudoje vi
sokios rųšies tavoms, nors jų 
laikraščiai tikrumoje yra pa
švęsti tik vienpusiškai Propa- 
gandai, o ne bešališkam žmonių 
informavimui.

Kada komunistiški propagan
dos organai siūlo savo špaltas 
republikonams ir demokratams 
garsinti (kaip kad viešai prisi
pažino Bimba), tai tas iš tiesų 
yra juokinga.

Lietingo rudens “derliai
(Musų Lietuvos korespondento)

Valdžia ramina žmones. — Ofi
ciozų staipsniai apie derlių. 

— Ūkininkų anekdotas'. —
Kaip vyksta vasarojų valy
mas ir žiemkenčių sėja. — 
Centr. Statistikos Biuro pra
nešimas. —Iš kur mokėt mo
kesčius?— Pašaras ir gyvu
liai.—šiaurinės Lietuvos var
gai. — Kasdieniniai rudenio 
orai.

kai valdo. Tai viena nelaimė. 
Antra nelaime yra gamtos ne
pastovumas, gamtos “bausme”. | 
Nuolatiniai lietus, audros, da
bar jau šalnos ir sniegai nelei
džia subręsti pasėliams. Nėra 
vasarojaus — didelis trukumas; 
pašaro gyvuliams, didelis nuos
tolis ūkininkui. Tie sunkus' 
vargai pernešti teks daugiausia 
šiaurinės Lietuvos gyventojams,' 
nes čia padėtis blogesnė, negu , 
kur kitur.

sau sla[L’ngąjį kergiamąjį te
palą.

įdomus ir juokingi, bet raga
navimo laikais labai baisus, 
mums atrodo raganų lakiojimai 
ir jų susirinkimai. Apžergdavu
sios raganos šluotas ir pro ka
miną išuždavusios. Šluota, mat, 
būdavusi užburta ir nešdavusi 
kur tik reikia. Kitos jodydavu
sios ant ožių, į ką būdavę pa
sivertę juodieji. Susirinkimai 
būdavę nuošaliose vietose ir

Kada jau atėjo spalių mėnuo, juose gaudavusios raganos iš 
reikia žinoira, nėra ko norėti, kad oras i kipšų įvairių veikimo instrukci- 

u.,4.. Tačiau šiemet net jų (nurodymų). Po rimtosios

SKELBIMAI IR LAIKRAŠČIO 
NUSISTATYMAS

Pruseika labai “piktinasi”, 
kad “Nauiejnos” deda politinių 
partijų skelbimus ir paduoda 
žinių apie tų partijų veikimą. 
Jisai sako, kad tai esanti “agi
tacija už republikonus ir demo
kratus”.

Jeigu tai yra agitacija, tai 
“Laisvė” taip pat agituoja už 
kapitalistines partijas, nes ir ji 
nuolatos paduoda apie jas įvai
rių žinių. O kai dėl apgarsini
mų, tai komunistų spauda mie
lai juos dėtų,-jeigu tik gautų. 
Štai, “Keleivio” korespodentas, 
aprašydamas komunistų prakal
bas Brooklyrie, spalių 18 d. ra
šo, kad Bimba papasakojo šito
kį dalyką:

“Mes, girdi, pasiuntėme 
komunistų garsinimus į kapi
talistų laikraščius, kad jie 
garsintų mus kandidatus, o 
mes pasiūlėme garsinti Ke- 
publikonų ir Demokratų kan-

Tose prakalbose buvo “spyke- 
riu” ir Pruseika, taigi jisai tą 
Bimbos pareiškimą girdėjo. Va
dinasi, jisai žino, kad komunis
tai siūlėsi dėti republikonų ir 
demokratų garsinimus, bęt jų 
pasiūlymas buvo atmestas.

Ir komunistai siūlėsi patar
naut republikonams ir demokra
tams ne tik savo spauda, bet 
taip pat ir prakalbų rengimu 
Mes esame pastebėję, kad 
“Laisvė” per savaitę ir dau
giau garsino bendras prakalbas, 
kuriose buvo pakviesti kalbėti 
republikonų partijos kalbėto
jas, demokratų partijos kalbė
tojas ir komunistų kalbėtojas. 
Tų prakalbų rengėjai buvo ko
munistai, susiorganizavę į 
“Brooklyno darbininkų piliečių 
komitetą”.

Reiškia, komunistai pasamdė 
svetainę ir stengėsi sutraukt 
kiek galint daugiaus publikos, 
kad ji išgirstų republikonų ir 
demokratų kalbėtojus! Ir ten 
nebuvo skelbiama, kad komu
nistai debatuoją 'su tais kapi-

U’aclfic and Atluntlo Photo]

Dr. Hugo Eckener, dirižablio 
“Graf ŽępĮ>elin” komendantas. 
Jis taip pat padarė planus diri
žabliui padaryti.

žangiosios minties laikraščiai 
prie kiekvienos progos stengia
si tas melagystes demaskuoti. 
Tas kai kada pavyksta, bet ka
ro cenzūra griežtai užstoja fa
šistų laikraščius, (ii ūkininkai 
visi supranta, kad valdžia be 
reikalo ramina žmones, nes sal
džių žodžių neužtenka, i 
gausių paskolų ir pašalpų. Da- i geras.
bar iki šiol pašalpų buvo išduo- 1U(^U0 prastesnis, negu pereitais dalies su jais šokdavusios ir pa- 
ta apie porų šimtų tūkstančių, is. Labai anksti prasidėjo; leistuvaudavusios....

Kaunas, 1928 m. spalių 18 d. tuo tarpu, kai reikalinga kelių 
“Patiešysi—nesugriešysi”, sa- ar gal ir keliolikos milijonų li

ko išmintinga lietuvių liaudies 
patarlė, Panašiai daro ir Lietu
vos tautininkų valdžia. Pavasa
rį man teko rašyti apie Lietu
vos šių metų žemės ūkio pasė
lių stovį, kur nurodžiau, kad 
dėl labai lietingų orų tenka 
laukti rudenį labai menkų der
lių ir deliai to maisto pritruki
me. Dabar jau atėjo ruduo, ir 
galima kalbėti, kiek anie spė
liojimai buvo tikri, kiek jie tik
renybėje išsipildė.

Reikia pasakyti, kad mano 
pavasarį rašytos korespondenci
jos mintys žymia dauguma iš
sipildė. Tik Suvalkijoj derliai 
yra vidutiniai, nes čia buvo va
sarą mažiau lietaus. O tuo tar
pu visoj šiaurinėj Lietuvoj der
liai yra nepaprastai menki, nes 
čia visą pavasarį, beveik visą 
vasarą ir rudenį lyja. Labiau
sia nukentėjo Šiaulių, Biržų, 
Rokiškio ir Panevėžio apskričių 
ūkininkai.

Gręsiančio skaudaus ekonomi
nio krizio akivaizdoje vyriausy
bė, rodos, turėtų visomis išga
lėmis susirūpinti, kad neprileis
ti krašto prie ekonominės ka
tastrofos. O pavojus yra labai 
didelis. Jau nekalbant apie tai, 
kai šiemet žemės ūkis negalės 
duoti pelno, tenka pasakyti, kad 
šiais metais visą laiką prekybos 
su užsieniu balansas yra pasy
vus. Tas pasyvas yra gana di
delis ir siekia keliasdešimt mi
lijonų litų sumos, 
žemės ūkio kraštui ■ 
pasyvumas yta labai 
reiškinys.

Ką daro valdžia? 
valdžios laikraščiai, 
tiesioginiai jos nusistatymų pra
nešėjai?

O gi valdžia tiktai ramina 
žmones. Valdžia sako, kad jo- ____w
kio pavojaus nėra, kad reikia mažai saulės, 
tik ramiai laikytis, o derlius 
esąs ne toks jau blogas, kaip Biuras praneša, kad pašaro šie- velnio bendrininkai buvo vadi- 
o|)ozicijos laikraščiai rašo, kad niet bus mažiau 
priešingai—derlius šiais metais, pernai. Reiškia, 
esąs net labai geras (!).

Žinoma, jei tokiomis pasako
mis Lietuvos tautininkų valdžia 
nori pasigirsti prieš užsienius, 
kad labai orai nepakenkė Lie
tuvos žemes ukiui ir kad bend
rai Lietuvoje visiems labai gera 
gyventi,—tai yra labai geras 
pasigyrimas, tik deja, nenau
dingas ir kvailas. O kad tauti
ninkai meluoja saviems, savo 
krašto, žmonėms ir visai nerim
tai “ramina” liaudį, tai yra ne
suprantama.

Tuo tarpu gi visi valdžios 
oficiozai, kaip antai: “Lietuvos 
Aidas”, “Musų Rytojus”, “Ūki
ninkų Patarėjas” ir kiti, dažnai 
rašo, kad šiųmetinis dedius bu
siąs visiškai neblogas ir net 
kai kur geresnis, negu perei
tais metais. Yra taip. Kokiame 
nors viename kaime pasitaiko 
kalnuotų žemių/ kur derlius yra 
neblogas. Tada korespondentai 
tuoj rašo į valdžios laikraštį, 
kad derlius esąs geresnis net už 
pernykščių metų, ir kad opozi
cijos laikraščiai, girdi, aiškiai 
meluoja, jeigu jie kalbą apie 
blogus metus ir badą. Tokias 
“linksmas”, “optimistiškas” kai 
kurių korespondentų žineles pa
sigauna kiti fašistų laikraščiai 
ir drožia, kad Lietuvoj viskas 
gerai. O kad įrodyti, jog tei
sybę rašo, pamatuoja “faktais”.

Tos pasakos ir melagystės vi
siems įkyrėjo. Lietuviški pil

salnos, dienomis salta, dažnai n, ,. . IX. 1 • / .• . v loks pat trumpas raganų,lyja, o kartais krinta dideli . .. . , . . ... ... . , . , . T. , burtininkų ir jų veikimo apibu-smego gabalai, kurie Lietuvoje; .. .
vadinami drabliu. Visi medžiai 
jau pagelto, lapai krenta že
mėn, vaizdai nublunka, o gyve
nimas liudnėja.

Ruduo, nemalonus, nedžiugi
nantis ir nelaukiamas, jau pra-

paplitusį anek- aidėjo. Radix.

Lietuvai— 
—balanso 

žalingas

Ką rašo 
kurie yra

tų. Bet nežiūrint į tai, tauti
ninkai visur skelbiasi ūkininkų 
rėmėjai, nors pašalpų kiek rei
kiant nenori duoti.

Kad vaizdingiau pamatytu
mėt, kaip žiuri ūkininkai į vai-j 
džios melus, parašysiu vieną 
ulrninkų tarpe į 
dotą.

Vienas ūkininkas, kurio der- RAGANAVIMAI 
ligii lietaus visiškai sunaikinti, 
sako antrąjam, savo draugui:

—Žinai ką, brolau,—sako, —; 
šiemet blogi metai, nežinau, 
kaip per žiemą išmisime...

— Ką kalbi,— atsako antra
sis,—metai šiemet labai geri, 
net geresni už pernykščius.

—Ką čia niekus pliauški?
—Ne, aš sakau tai ne iš savoj 

galvos, bet “Lietuvos Aidas” ir 
“Musų Rytojus” vis rašo, kad 
šiemet metai bus labai geri...

Prie šio anekdoto paaiškini-, tai siautusių viduramžiais prie- 
mai, rodos, nereikalingi. Tačiau, tarų rųšis, kurie aukščiausio 
šis anekdotas labai gražiai pa- laipsnio pasiekė 16 ir 17 am- 
rodo, kaip ūkininkai, savo tarpe; žiais, išsiplatindami beveik vi- 
reaguoja į valdžios melus. soje Europoje. Raganavimo

Aš manau, bus neprošalį čia. prietarai buvo šlykščiausi, ko
dai’paminėti, kad vasarojus jei-kius anų laikų žmonių kartoms; 
gu kur paaugo vidutiniškai, tai yra tekę pernešti, žinoma, kad 
dėl lietingo rudens negalima jo ir jų siautimo pasėkos buvo be J 
nuvalyti. Taipgi žiemkenčių ja- galo žmonėms skaudžios.
vų pasėta yra daug mažiau, ne- Pati raganavimo esmė—žmo
gų pereitais metais. Ūkininkai nių bendravimas su velniais, su 
laukė nesėdami rugių ir kviečių, pragaro galybėmis. Velnio, mat, 
manydami, kad ateityje oras norima patraukti žmones savo 
pasitaisys. Bet oras nepasitai- 
sė ir didelis nuošimtis žiemken
čių javų liko nepaseta.

Centralinio Statistikos Biuro žmogus patsai, dar lengviau su 
pranešimu šiaurinėj Lietuvoje bendraujančiu su velniais pa
vasarinių javų tėra nuvalyta galba gali pasikviesti sau vėl-; 
tik 30—50%. Vadinasi, daugiau nią. Su juo padaryti sutartį, 
negu pusė visų vasarojų nesu- pasirašant savo krauju, pasi-i 
spėjo pribręsti ir dabar grei- žadant ix> mirties atiduoti vėl-; 
čiausia turės puti ant lauko ar- niui savo sielą ir ta sutartimi j 
ba turės būti sušerta gyvu
liams, nes jau vėlus ruduo,

Tas pats Centr. Statstikos

Bet ko panašaus mes galime 
išgirsti ir iš savo senolių. Jei
gu jie ir nebetikėjo tuo, tačiau, 
jei prisimena, galės daug papa
sakoti ką nors apie matytą ar 
girdėtą užkerėjimą (čeravoji- 
mą) žmonių, gyvulių; į nelai
mingą gimdymą piktosios dva- 

i sios įsikišimą; apie laumes ra- 
; ganas, namų šventinimus lokių

žmonių bendravimas su vėl- pagalba ir t., t. Daug apie tai 
niais. Sielos pardavimas. Mo-' rašoma musų liaudies pasakose, 
terų raganų buvo daugiau ne- J. Bl-kas.
gu vyrų. Lytinis su velniais ----------------------------- -~—
susinėsimas. Raganų nužudy- i 
ti vaikai didina velnio kara
lystę. Raganos vaikus ėsdavo 
ir kerėja mą j į tepalą virdavo. 
Ant šluotos — pro kaminą.
Raitos ant ožio.

Pas Budriką
Raganos ir raganavimas —

pusėn, o žmonių turima silpna 
ir pikta valia.

Buvo tikima, kad kiekvienas

gali gauti iš velnio visokios pa
galbos. O su ta velnio pagalba 
buvo galima padaryti nepapras
tus daiktus, stebuklus. Tokie

24,5% negu narni burtininkais, kerėtojais,1 
ketvirtadalis i raganomis, žyniais ir k. Moterų 

šieno ir dobylų šiemet užaugo raganų buvo daugiau, negu vy- 
mažiau, negu praėjusiais me- rų. Mat moterys, būdamos silp- 
tais. Bet prie šito Biuro pra
nešimo reikia pridėti pastabą, 
kad šis nuošimtis yra bendras 
visai Lietuvai. O iš tikrųjų, tai 
Suvalkijoj pašaro bus pakanka
ma, gi Šiaurės. Lietuvoj jo bus 
labai maža.

Jeigu javai neužderėjo, jeigu 
mažai pašaro, jeigu dėl to ne
bus galima užlaikyti daugiau 
gyvulių, tai kyla klausimas: iš 
kur ūkininkai mokės valdžiai 
mokesčius? Juk ūkis neduos jo
kių pajamų, priešingai—ūkinin
kui reikės subalansuojant metų 
apyvartą ieškoti išteklių būti
nam saldo trukumui padengei. 
O apie mokesčių mokėjimą ne
gali bui nė kalbos, šiais me
tais bent šiaurinės Lietuvos 
dauguma ūkininkų mokesčių 
mokėti negalės. Valdžia dar ne
paskelbė savo nusistatymo, ką 
ji mano šiuo klausimu daryti. 
Ar sutiks panaikinti nukentėju- 
siems ūkininkams mokesčius, 
tai dar klausimas, kurio iš
sprendimas sunkus ir nežino
mas.

Taigi šie metai Lietuvai yra įlomis, 
vargo metai. Kažink kokios 
jėgos, rodos, baudžia Lietuvą. 
Ji neteko laisvės, ją valdo žmo
nės, kurių liaudis visiškai neį
galiojo, valdytojai atėmė kons
titucines garantijas, išvaikė 
Seimą, ir patys vieni savavabš-

nesnės prigimties už vyrus, 
lengviau pasiduodavusios pikto
sioms dvasioms.

Raganos ir visokie burtinin
kai buvo baisus. Nes tikėjo, kad 
savo pekliška pagalba naudoda
mos, jos daro įvairius blogus ir 
biaurius darbus ir gali bet kam 
pakenkti. Taip, buvę raganų, 5 
kurios galėjusios žmonėms ir 
gyvuliams atsiųsti sunkias li
gas, vaisingumą atimti; kitos 
galėjusios darganas, ledus su
kelti, bandas išnaikinti, užau
gusius javus kitur iš dirvos iš
kelti, sodus pagadinti, ugniai 
uždrausti degti, vandens bėgi
mą sustabdyti, arklius baidyti, 
pačios ore lakstyti ir t. t.

šlykštus, bet labai išsiplati
nęs tikėjimas ir tvirtinimas bu
vo, kad moterys, rečiau vyrai— 
raganos, raganiai turi lytinius 
su velniais susinėsimus. Tad 
būdavę daugiausia paleistuva
vimas, bet velnias, norėdamas, 
galėjęs ir apvaisinti, tik tos pa
čios raganos vyro, ar kito ku- d 
rio, vadinasi, tik žmogaus sėk-

Raganos mygdavusios žudyti 
nekrikštytus vaikus, nes tat 
tikdavę jų globėjams velniams. 
Tokie vaikai didina velnių kara- 
lystę. Be to, dar tokius vaikus 
ėsdavūsios, virdavusios raga
nos, arba darydavusios iš jų

Radio Modeliai 1929
B. C. A. Radiolos, Atwater 

Kent, Freshman, Bosch Zenith, 
Spartan Kolster, Victor, Bruns- 
wick. Jūsų senų Bailio Phono- 
graphą ar pianų priimsime mai
nais. Lengvus išmokėjimai.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Turiu gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZE1KA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

GYVENIMAS
Minesinls turnalas

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei meti 
Kopija

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms j Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.

JOSF.PH VILIMAS 
; Na m u Statymo 
• K0N TRA K TORIUS 
‘558 Š. W«»hlcnav. Avė Chn..go, III
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Keistučio spulka

Ar pelninga priklausyti spul- 
kai? Žemiau duotas pavyzdis, 
manau, atsakys į klausimą.

Keletas metų atgal sutikau 
pažįstamą moterį su dviem 
mergaitėmis — viena 6, o an
tra 1 metų. Užsukau, besikal
bėdamas, i>as ją į butą. Klau
siu kur vyras.

Moteris atsako, kad težinan
ti. Esą, parėjęs ryte kaip 2 va
landa girtas. Ji, moteris, pra
dėjusi bartis, o jis supykęs* ir 
vėl išėjęs; iki šiol dar jo nėra.

Paklausiau, kiek vyras už
dirba. Moteriškė atsakė, kad 
$35 savaitėje. Pastebėjau jai, 
kad gali ji turėti pinigų.

Žinoma, kad turėtumėm, 
jei nepragertų — atsakė mo
teris.

Patariau jai mokėti į Keis
tučio spulką po $2.50 savaitė
je. Paaiškinau, kad už pusket
virtų metų ji jau turėsianti 
$500, o jei mokės po $5 savai
tėje bus sutaupinusi visą tuk- 
stanti.

Moteriškė paklausė. J trejus 
metus ji sutaupino $1,025. Vy
ras apie tai nė nežinojo. Kar
tą moteris pasiėmė vyrą ir mer
gaites ir nusivedė į krautuvę. 
Suderėjo vyrui, sau ir mergai
tėms drabužius. Vyras manė, 
kad moteriškė iš proto krau
stosi: kur ji gaus tiek pinigų 
užmokėti? Moteris padavė krau- 
tuvninkui Keistučio spulkos 
čekį.

Gavusi mainą, moteris nusi
vedė šeimyną i rakandų krau
tuvę. Čia išsirinko seklyčiai 
setą.

Vyras*, pamatęs ką taupini- 
mas daro, sutiko ir pats tau
pinti pinigus spulkoje. Daly-

kas toks, kad spulka yra viena 
saugiausių ir patogiausių vie
tų pinigams taupinti.

Lapkričio 1-mą dieną prasi
dėjo nauja Keistučio spulkos se
rija. Spulkos ofisas yra adresu 
810 West 33rd st., netoli Kal
stė? gatvės. T. J.

Cicero

ris, p-lė Jau Ulevičių t ė, o kiti
— Stanys ir Šaikuo.

Vaidinimas prasidės lygiai 
8 valandą. Privažiavimas pa
rankus taip automobiliais, kaip 
gatvekariais. Iš visų dalių mie
sto gatvekariais reikia važiuo* 
t i iki North avė., o ta gatve
— iki Kedzie avenue, čia iš
lipus paeiti pusę bloko j šiau
rę.

Sekmadicnyje po pietų bus 
V. ž. P. Kliubo susirinkimas 
Liuosybės svetainėje. Nariai, 
bukite visi ir aptarkite meti
nį parengimą ir kitus kliubo 
reikalus.

Dar turiu priminti, kad šį 
vakarą įvyks Morning Star 
kliubo šokiai VVicker Park 
svetainėje. Kiek žinau iš 
praeities, tai Morning Star

kliubo parengimai visados bth 
davo ir. be abejonės, šį vaka
rą bus p< Ikus. X. š.

Diskusijos
Pašalinimas iš Chicagos kri

minalių nusižengimų —tokia 
tema įvyks diskusijos ateinan
tį sekmadienį Adelphi teatre.

Prasidės jos po pietų. Kal
bės Frank Loesch, kuris yra 
specialia prokuroras grand 
džiurei, tyrinėjančiai suktybes 
ir smurto žygius, papildytus pe
reitą pavasarį “priinary” bal
savimų dienoje.

Kitu du kalbėtoju bus: tei- 
sėjas J. A. Svvanson ir teisė
jas Wm. J. Lindsay. Vienas 
jų eina kaip kandidatas į val
stybes gynėjus nuo republiko- 
nų, o kitas tai pačiai valdvie- 
tei kaip kandidatas nuo demo
kratų. Diskusijos prasidės 3:15 
vai. po pietų.

MODERNINE FIGŪRA

C. S. Clarke iš National Confec- 
tioner’s Association sako viename 
laikraštyje: “Merginos, kurios nuo
lat valgo saldainius, nerūko cigare- 
tų. Tos gi, kurios ruko, retai ra
gauja saldainius.“

Tat yra Įdomus prisipažinimas. 
Modeminė mergina nori išlaikyti sa
vo jaunų figūrų. Garsi gražumo ek
spertė Fannie Ward delei to pata
ria:

“Siek Lucky Strike, o ne saldai
nio. Tokiu buvo mano nusistaty
mas niN> pat pasirodvmo Lucky 
Strike. Tai yra mano būdas išlai
kyti figūrų, kuri man yra reikalin
ga, kad bučiau žinoma, kaipo amži
nai jauna Fannie Ward.

“Suprantama, aš rūpinuos savo 
oda. Mes visos turime tai daryti. 
Bet ko verta yra graži oda, jaunas 
veidas, jei figūra yra netraukianti, 
bobiška. Tuo neapgausi nė vieno. 
Taigi aš sakau moterims, kurios no
ri apgauti laika, kaip kad aš pada
riau: “siekitės Lucky Strike cigare
te, o ne saldainio.“

P-lės Ward užgirimas, o taipjau 
ir Clarke prisipažinimas, kad mo
terys,* kurios ruko cigaretus nevalgo 
saldainių, paaiškina kodėl nuolatos 
didėja tarp moterų rukimas ciga- 
retų. Kiekviena moteris nori išlai
kyti savo jaunystės figūrų, o neuž
ginčijamas faktas yra, kad didelis 
saldainių naudojimas neduoda nieko 
gera.

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

2tXX7ZXXXXZXXXXXXXXXXXXXZlM

Pirmadienio vakarui išpuola 
mėnesinis susirinkimas Lietu
vių Kepublikonų kliubo. Pa
prastai kliubas prieš rinkimus 
labai bruzda, veikia, taigi ir 
dabar sekmadienio vakare 
Liuosybės svetainėje rengia 
šauną vakarą. Ar atsitiks taip 
su šiuo parengimu, kaip su 
demokratų prakalbomis — tai 
yra, ar ir šį kartą bus mažai 
publikos?

Antradienio vakare susirinki
mas S. L. A. 194 kuopos. Ka
žin ką tavorščiai darys jame? 
Gal vėl turi kokią rezoliuciją 
parašę prieš S. L. A. viršinin
kus? Rimtieji nariai, tėmykite 
Susivienijimo reikalus, t. y. 
bukite organizacijos sargyboje, 
kad po laikui nereikėtų gai
lėtis. Ciceronas.

North Side
Pamatykite “Pamišėlių namą”

Rytoj Pirmyn Mišrus Cho
ras stato scenoje operetę “Pa
mišėlių namas“ Danų svetainė
je, 1651 North Kedzie avenue. 
Tai yra įdomus veikalas, kuris 
parodo, kaip “kreižės*” “krei- 
zius” gydo. O kur yra “kpei- 
zių”, ten ir juokų nestoka.

Artistai irgi parinkti. Vedė
ja yra p-ni Čerienė. Išpildyme 
dalyvauja seni patyrusioj i vai
dintojai, kaip Kemėšis, U’klve-

Tiesiai iš Lietuvių Dirbtuvės

taipgi galit

išmokėjimai 
senus radio

Didžiausias Išpardavimas

RADIO

Stok!
Kada jums reikia pa
sitaisyti byle koki šil
dymo aparatą eik pas

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR 

COMPANY

Pataisymai dėl

VISOKIŲ PEČIU 
FURNASŲ 
BOILERIŲ 

ir 
GAZO PEČIŲ

5 Krautuvės Chicagoj
662 W. Roosevelt Rd. 
176 West Lake Street 
2355 Milwaukee Avė. 
853 West 63-rd Street
3209 E. 92-nd Street

I

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR 

COMPANY

NA i DINGAS KUPONAS 
kurį jus rasite kiekviename pakiete

TRINERIO
KARTAUS VYNO

padaro pirkimų to puikaus pilvo to- 
niko nepaprastu bargenu. G kupuo- 
nai suteiks jums labai naudingų dai
ktų. Trinerio Kartusis Vynas parsi
duoda visose aptiekose. Nėra geres
nio vaisto užlaikymui tvarkoj jūsų 
vidurių. Nemokamas sempelis (tik 
vienas Šeimynai) nuo Jos. Triner 
Co., 1333 So. Ashland Avė., Chica
go, UI-
Nemokamo sempelb kuponas

Vardas .................................................
Gatve .............................. ...................

Miestas, Valstija ............... ............................

I

►
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M
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Reumatizmas
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštų 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,“ augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halstcd Street 

CHICAGO, ILL.

H

Lietuviai Radio išdir
bėjai gamina aukščiau
sios rųšies Radio, stip
riai padarytus ir jie iš
duoda malonų halsą, ku
ris kiekvienam malonu 
klausytis. Taipgi radių 
išžiūra yra artistiška— 
papuoš tamstų kamba
rius.

H

M
M 

M

TIK IŠLEISTA.

| Fotografuokitės J 
$ Mano naujai, artistiš- $ 

kai ištaisytoje studijoje
ra
D Mano ilgų mė
lį tų patyrimas 

ir nuolatin i s
& sekimas nau- 
" jų išrad i m ų 
& pa V e i k s l ų 5 traukime užti- 
X krina jums ge- 
$ rų darbų.

I 2?. extra pri- 
X mokėjimo va
gi žiuoju nufoto-
y grafuoti namus, pagrobus, po- $ 
k kilius ir tam panašiai.
y $

| W. J. Stankūno |
| Studija | 
| 3315 So. Halsted Street | 
ii Telefonas Yards 1546 $

Chicago, III.
K *

Kaina 75c.

VITAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avė.

Radių kainos yra nuo 
$70 iki $500. Dabar Ra- 
dios parduodam nupi
gintomis kainomis.

Taipgi \par duodam 
MAJEST1C ir F A I) A 
Radios. Visi setai elek
tra operuojami. Mode
liai 1929 metų.

Lengvus 
ir priimam 
į mainus.

Pas mus
gauti bile kokių elektri
nių išdirbiniu.

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija 

$5
Pavelykit D-rui C. C. Singley 

patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumą, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą, faktinai jis gali subudavo- 
ti iki tokio vyro koks buvote 
pirmiau. Ten yra tik vienas 
pastovus ir tikras gydymas ir 
jis vartoja jį.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackson Boulcvard 

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150 

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.

6819 So. VVestern Avė. Chicago, III

CHICAGO, ILL.

Puikiausis
MASKARADAS

rengia

NAUJIENOS
NEDtLIOJ

2040 ■ West North Avė

šiame puikiausiame ir didžiausiame Nau
jienų Maskaradų-Kaukių baliuje bus iš
dalinta daug brangių dovanų grupėms, po
roms ir pavieniams. Kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites tuojau pradėti rengtis į 
ši gražiausi ir didžiausi Naujienų Maska
radų. ‘ NAUJIENOS.

";',r

Lapk-Nov.25, ’28,5v. popiet
VVICKER PARK SVET.

• -v

,W. .\W.W.<AV.V.V.V.V.W.W.
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Agentūra Radio Aparatu
Reprezentuoja dideles Amerikos 

Išdirbystes

R. C. A. Radiolas, Atwater Kent, Zenith, 
Brunswick, Victor, Freshman, Majestic, 

Kolster, Bosch, Sparton ir kitas.

3417-21 So. Halsted St.
Chicago

ŠOKIAI SU PAMARGINIMA1S
Rengia Lietuviu Republikonų Kliubas iš Cicero

Nedėlioj, Lapkr.-Nov. 4, 1928
Lietuvių Liuosybės Svetainėj,

14th St. ir 49th Court, Cicero.
Pradžia 6 vai. vak. Tikietas 50c.

Geri kalbėtojai Republikonai. > 
Muzika J. POCIAI S

Visi kviečiami atsilankyt. KOMITETAS.

Iškilmingas Balius
Rengia Darbininkų Lietuvių Sąjunga

Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 4 d., 1928
Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėj

Kampas lS-^os ir Union Avenue

Pradžia 7 vai. vakare. įžanga 35c ypatai

DIDELIS METINIS

BALIUS
/

— Rengia —
Lietuvių Rytinės žvaigždės Kliubas

SUBATOJE
Nov. 3 d., 1928

7:30 vai. vakare

Wicker Park Hali, 2040 W. North Avė.
įžanga 50c.

Kviečia visus atsilankyti RENGĖJAI.

Marųuette Park
Apiplėšė lietuvės krautuvę

ią

•W 'pasisakė

LSS 81 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadieny, lapkričio 3 d., nuo 8 v. 
vakaro, Liuosybės svet., 1822 Wn- 
bansia avė. Visi nariai prašomi su-!

■ sirinkti. —Raštininkas.
Tarp Gmcagos 

Lietuvių

Pei.ii to antradienio rytmetį 
p-nies Pratapienėš krautuvei!, 
adresu 2613 West 71 st strcet, 
įėjo du vyru. Paprašė jie duo
ti jiems bonką alaus. Išgėrė 

žoclj, kitą. Pra- 
1’raSo soties. I‘- 

iii Pratapienv atsako, kad so
dos r; turinti. Tai, girdi, ar ne
imi u i ros (saiderio). Moteris 

prašoturinti, 
stiklu. Moteris

vė.
vienas

revolverj
vvru 

taikydamas mote-

Salome 
dainininke, 
pastatymui

— Nerėk! sukomandavo 
jis. Eik į gyvenamuosius 
kambarius!

Nuvarė moterį i gyvenam uo
sius kambarius. Miegamajame 
kambaryje gulėjo lovoj jos sū
nūs. lasai, pamatęs nepažįsta
mus žmones, pradėjo veikli. 
Vienas banditu rūsčiai paliepė 
vaikui nutilti. Vaikas, išgąsčio 
pagautas, nutilo.

I šėmė
do-

j moteriškę ir vaiką, o kitas 
įliejo i krautuvę. Valandėle 

vėliau jisai atsinešė iš krautu
vės
linigus, suskaitė — keturi 
leriai su centais.

Kur daugiau pinigu? 
klausia banditai moters.

Moteris pradėjo aiškii 
kad ji esanti neturtinga, pini
gą neturinti. Banditai tada pra
dėjo krėsti kambarius. Kraty
dami, jie surado paslėptus dra
bužiuose dar $16.

Po to jie paliepė moteriškei 
sudėti rankas ant krutinės 
kryžmai, surišo jas ir įsakė 
lėti. Esą, lauke dabojanlys 
du vyrai, tai jie nužudysiu 
jei ji šauksiantis pagalbos,
rę, kad jie keliausią paieškoti 
ir pakratyti kitas krautuves, 
banditai apleido p. Pra lapienės 
krautuvę.

Vienas piktadarių buvo am
žiuje tarp 3O-1O melų, o kitas 
jaunesnis. Abu kitataučiai, 
ik‘ lietuviai. Nn.

dar 
ją.

Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
; svietus mėnesinis susirinkimas jvyks 
1 sekmadieny, lapkričio 4 d., 2 vai. po 
piet, Mark White Sųuare Park kny
gyno kambary, Halsted ir 30th gt. 
Visos nares susirinkite laiku.

Sekretorius.

North Si<le, - SLA 226 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks šia
me scplinladieny, lapkričio 1 d., 
2:3(1 vai. po pietų, Liuosybės salėj. 
Nariai malonėkite atsilankyti j 
kuopos susirinkimą. —K. J. S.

Į Roseland. — L. D. K. Vytauto
1 Draugijos No. 2 susirinkimas įvyks 

nedėlioj, lapkričio 4 d., 2 vai. po
!>«<•<, K. St i*ii m i I <* svet. Vini noriai 
bukite susirinkime. Taipgi užsimo- 
kėkit užvilktas mokestis, kad susir
gus nebūtumėt suspenduoti.

J. Kirkus, rast.

čeriehė, nepailstami darbuotoja dailūs srityje iri 
Pirmyn Mišraus ('boro mokytoja. Ji vadovauja 
operetės “Pamišėlių namas” sekmadienyje, lap-

Danų svetainėje, 16 51 N ori b Kedzie aveniu.

Gaisras Bridgeporte
Piktadariai uždegė Amerikos

Lietuviu Kataliku Bažnyčių

Trečiadienio naktį, apie 9 
vai. vak., išliko didelis gars
ias buvusioj Mithodislų, o da
bar priklausančioje lietuviams 
katalikams Amerikoje bažny
čioje, kurią globoja kun. S. A. 
Geniotis. Bažnyčia randasi ant 
So. I’ainell avė., prie 31-mos 
gatvės, Bridgeporte.

Apie melai atgal tokių pat 
piktadarių buvo bandyta kal
bamas maldnamis sugriauti ir 
pusėtinai apgadintas: išdaužy
ta langai, įlaužtas slogas ir 
išlaužytas vidus. Šį kartą, nau
dojantis šv. “raganų nakties’’ 
proga, bandyta visiškai mald- 
namį sunaikinti, kas dalinai ir 
atsiekta.

Padegimas matomai buvo 
gana gerai suplanuotas ir už
taisytas, kad ėmė apie 3 va
landas laiko ir 6-7 gaisrinin
kų pulkams gaiąrą\ likviduoti.

Biaurus ir žiaurus tai dar
bas, nešąs daug nuostolių. Ma-Į 
tomai tai vis šv. “krikščionių” 
darbeliai ir “Amžinos Romos” 
(lt vizos. Kažin ar dabar jiems 
jau genaus jatlsis jų juodoj 
sąžinėj? Ypač tiems, kurie tuos 
tamsius vandalizmo elementus 
prie tokių ų isliguoja.

Gaisra Matęs.

Kalėdų

į Lietuvą

Peoples

Dovanos

Dabar yra tinkamas laikas atsi
minti savo gimines ir draugus 
Lietuvoj pasiunčiant jiems ma
žas pinigines dovanas, kad juos 
pradžiuginti.
Šis bankas siunčia pinigus į Lie
tuvą per radio, telegrafą ar paš
tą, Amerikos doleriais ar Lietu-, 
vos litais.

DIDELIS BANKAS 
ant katnpo

47 St. ir Ashland A v 
Chicago

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Marųuette Park apielinkės SLA. 
2(»<) kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks I <1. lapkričio, 2 vai. po piet, 
K. .1. Mačiuko svet., 2136 \V. 59 St.,

Nauji Garsi Knyga
l’EISYBĖS TEISĖS”

Piuašč Jonas Orakulas
yra nauji teori ja, .sulig kuriosTai yra nauji teori ja, „sulig kurios 

bčdnosios tautos, o ypačiai darbi
ninkai, galės gyventi pertekliuje be 
jokio išnaudojimo ir vargo iš prie-., 
žasties bedarbės bei trukumo pini
gą. Sulig šitos naujos teorijos ne
bus niekam trukumo pinigų gamini
mui prekių, o kadangi apyvartai, 
gaminant prekes-, ganėtinai bus pi
nigų—-darbininkai visuomet turės
darbą ir tokiu budu išnyks bedar
bės, išnyks skurdas, vargas ir aša
ros visuomenėje iš priežasties ne
darbo. šita nauji Orakulo teorija 
yra gimusi iš ryškaus prityrimo pa
čiame gyvenime, perint ji yra visa
pusiai teisinga ko negali užginčyti 
jokie protingi ekonomuos mokslo 
žinovai. Pertai, jeigu Tamstai yra 
Žingeidi! patirti apie šitą naują teo
riją Imtinai įsigykite" -----------
knyga “Teisybės Teisės 
liktai 51) centų. Knygą galite gau
ti pus mane, taipgi Knygyne “Lie
tuva”, 3210 So, jlalsted St., arba 
ir kituose lietuvių knygynuose. 
Knyga turi 160 puslapių.

Su gilia pagarba Jums,

Jonas Orakulas
3210 So. Halsted St., 

Chicago, III.

mano naujų
” — kaina

PRANEŠIMAI
“Pamišėlių Namas” komišką ope

rete stato Pirmyn Mišrus choras, 
Nedėlioj, Lapkričio d., Danų sve
tainėj, 1651 N.Kedzie Avė. Visus 
kviečiame širdingai atsilankyt.

Choras.

SLA 55 kp. mėnesinis susirinki
mas jvyks subatoj, lapkričio 3d.„ 
7:30 vai. vak., A Statkaus svet., 
VV. 1201h St. Nariai malonėkite 
simokėti užvilktus mokesčius ir 
si vest i naujų narių prirašymui.

K. Statkus, fin. rašt.

722 
nž- 
at-

West Pullman Lietuvių Paš. Kliu- 
bo susirinkimas įvyks nedėlioj, lap
kričio 1 d., 2 vai. po piet, papras
toj vietoj. Nariai dalyvaukite skait
lingai, nes turime naujų sumany
mų. —K. Statkus, koresp.

Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos Moterų ir Vyrų laikys susirin
kimą lapkričio 4 d., Lietuvių Tau
tos parapijos svet., 3501 S. Union 
avė., 1 vai. po piet.

B. Dubinskienė, sekr.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moretų Pašelpinis Kliubas rengia 
didelj ir puikų balių nedėlioj, lap
kričio 4 d., Medora Hali, 4158 W. 
Van Buren St. Pradžia 6 vai. vak. 
Kviečiame visus atsilankyti ir už
tikriname, kad visi busit užganė
dinti. —Komitetas.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu
bas Amerikoj rengia iškilmingą ba
lių su programų, kuris įvyks suba- 
toj, lapkričio. 3d. Pradžia 7 vai. va
karo, Dievo Apveizdos parapijos 
svet., So. Union avė. ir kampas 
18 gt. Per balių naujiems nariams 
įstojimas į kliubą veltui. Nuošir
džiai kviečiame visus draugus ir 
drauges atsilankyti, nes bus gera 
muzika. Visi busit užganėdinti.

Komitetas.

“Pamišėlių Namas’’, komiška ope
retė; stato Pirmyn Mišrus choras 
nedėlioj, lapkričio 4 d., Danų svet., 
1651 N. Kedzic avė. Šiam veikalui 
vadovauja p. čerienė. Gerbiamą 
publiką kviečiame atsilankyti.

Choras.

prie Arteslan avė. Visi nariai ir na
rės nepamirškite priimti, nes turime 
svarbių dalykų aptarimui ir bus 
nominuojami kandidatai j kuopos 
valdybą 1929 metams. Ateidami ne
užmirškite kiekvienas nors po vie 
ną savo draugą bei drauge atsives
ti prirašymui prie SLA 260 kp.

Pr. Druktainis, prot, sekr.

SLA 129-tos kuopos susirinkimas 
įvyks černatisko svet., 19(81 S. Union 
avė., 2 vai. po pietų, 
malonėkite dalyvauti, 
daug svarbių reikalų 
Taipgi atsiveskite savo draugus pri
rašyti prie SLA 129 kuopos.

K. Balutis, prot. rasi.

/i si nariai 
nes turime 

aptarimui.

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
AUKOK AVIMAS DOVANAI 

Pašauk Monroe 0455

Musų inžinieriai ateis pas jus. Mps 
parduodame tik materijolą arba 

įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
184 N. Halsted St.

S. W. cor. Lake ir Halsted Sis.

14

•J

JUOZAPAS KISIELIUS' 
BUTKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 2 d., 2 vai. po pietų, 
1928 m., sulaukęs 35 
ž.iaus, gimęs Raseinių 
Raseinių pa ra p., Skirbų 
Amerikoje išgyveno 15 m. 
liko dideliame nubudime 
tuvoj moterį Petronėlę, du 
nu Mikolą ir Kazimierą ir 
tiną J ieva ir patėvį Jurgi 
ku, pusbrolį Bladislovą 
ku. Amerikoje gi seserį 
Klimauskienę ir fivogerį 
mauskį. Kūnas pašarvotas 
dusi 3307 So. A ubu rn Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmadieny, 
Lapkričio 5 d., 8 vai. iš ryto iš 
Masalskio koplyčios į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Kisieliaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,
Moteris sunai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Masalskis, Phone Boule- 
vard 4139. 1

m. am- 
apskr., 

sod. 
Pa- 
Lie- 
su- 

mo- 
But- 
But- 
Oną 
Kli- 
ran-

JONAS KRISČIOKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 30 d., 8:48 vai. ryte, 
1928 m., sulaukęs 42 m. am- I 
žiaus, gimęs Zubriu kaime, ša- I 
kiu apšk., Slavikų valse.. Su- I 
valkų r<“<l. Paliko dideliame nu- I 
liūdime broli ..Juozą, seserį H 
Prancišką Pikčivnienę, pusbro- I 
liūs Juozą Povilaitį, Juozą An- I 
driukaitį ir Juozą Vališkį, o I 
Lietuvoje, motiną, brolį Anta- M 
ną ir seseris Marcelę ir Oną ir (■; 
gimines. Kūnas pašarvotas, ran- I 
dasi 621 West 16th Street.

Laidotuvės jvyks Subatoje, I 
Lapkričio 3 d., 8 vai. ryte iš 5 
namų į Dievo Apveizdos para- , > 
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Krisčioko gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavime ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame. 
Brolis ir sesuo..

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Butkus, Tel. Canal 3161.

PADEKAVONE

ir palydėjo ja į ta neišvengiama amžiny-

apgailėdami jos prasišalinimą iš musų tar- 
padėka dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms

A. a. Emilija Juozaitienė, kuri mirė Spalio 4 <1., 1928 m. ir 
palaidota tapo Spalio 9 d., o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, 
amžinai nutilus ir negalėdama atsidėkavot tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą 
bes vietą.

Mes atmindami ir 
po, reiškiame giliausią
ir suteikusiems vainikus ir šv. Mišias draugams. Dėkavojame mu- , 
sų dvasiškam tėvui, Kun. Pralotu! Krušai, kurs atlaikė įspudin- 

. gas pamaldas už jos sielą; dėkavojame graboriti S. P. Mažeikai 
kurs savu geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ją į 
amžinastį, o tpums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, dė
kavojame draugijoms Lietuvos Dukterų, RoŽancavos ir Keistučio 
Kliubui, ir pagaliau dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms; o tau musų mylima moteris ir motinėle sakome: il
sėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę
Vyras, sūnūs ir duktė.



I

Lietuviai DaktaraiGraboriai Advokatai

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Į rais tikslais atsilankė, kirto į-' pavojaus, tai įtaisyti duryse 
Rišusiam koją tarpduriu į žan- grandinį, kad galima butų pa- 

i ----- - inaĮyįį norintį įeiti naman žmo
gų visai neatidarant durų ir 
paklausti ką jis nori, pirm į 
Įeisiant vidun.—Nn.

■ dą. Lietuvis — vyras diktas. 
i Nuo jo kumšties nepažįstama
sis pasviro. Tuo tarpu betgi jo 
draugas blekdžekiu ar kuo kitu 

, rože per galvą lietuviui, kuris 
pasviro į vid’M.

Akies mirksnyje atsirado ne
pažįstamųjų rankose revoveriai.

i Jie pasirodė, kas per vieni yra. 
i Piktadariai, grūmodami lietu
viui revolveriais, paguldė jį lo
voje, po to išplėšė šeimininkų 
skrynias, iš vienos pasiėmė 
$150, iš kitos—apie $70, pasiga
vo dar kai ką, kas išrodė ver- 

turtingi ir gyvenantys ytin ii- ta pasiimti, ir apleido butą.
Tenka pasakyti, kad lietuvio 

butą neatsargaus. Stebėtis bet
gi tuo, kad jis įsileido plėšikus, 
nereikia. įsivaizduokite 
vyrą savo bute ir dar 
laiku—ko jam bijoti? O 

kad yra ko 
į nors ir tvirtam vyrui,

t

Bukite atsargesni
Didžiuliame name, kuris ran

dasi prie Van Buren ir Sanga- 
mon gatvių, gyvena ilgoką jau 
laiką keturi lietuviai vyrai. 
Trys jų dirba dienomis, o ket
virtas naktimis.

Keturi vyrai, ne kažink kaip

gą laiką vienoje vietoje, rodosi,' 
turėtų būti pakankamai “įtikin
antis” perspėjimas vagiliams ir 
plėšikams, kad išmintingiau yra 
su 
Bet 
eita

tvirtą 
dienos 
vienok 
bijoti, 

nors ir 
Dienos laiku, kai namie bu . o dienos laiku, nors ir savo bute.

tiktai vienas vyras, dirbąs nak-:
timis, kažin kas pasibeldė į du- turėtų būti moterys 
ris. Musų lietuvis atidarė duris 
ir susidūrė nosis nosin su dviem 
nepažįstamais vyrais. Vienas tų 
vyrų tuojau įkišo koją tarp 
durų ir slenksčio, kad buto šei
mininkas negalėtų durų užda
ryti.

Lietuvis iš karto suprato, 
kad neprašyti “svečiai” ne ge-

tų vyrų butu prasilenkti, 
žiūrėkite kas atsitiko per- 
savaite (regis, penktadie- pasirodė,

Tuo labiau atsargios, rodosi, 
šeiminin

kės, kurios pasilieka namie vie
nos arba su mažais kūdikiais, 
kai vyrai išvažiuoja darban ar
ba j biznius. Bet labai daug yra 
lietuvių moterų,“ kurios atidaro 
duris visai nū nepasiteiravusios 
kas skambina jų namų-skambu
tį arba barškina duris. Geriau
sia priemonė apsisaugoti nuo

S. D. L ACHAVICZ

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

Lietuvis Graborlus ir 
Balaamuotojas

2314 .W. 23rd PI. 
Cnicago, III.

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

JUOZAPAS ŽALANDAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Ketvirtadieny, Lapkričio 1 d., 
6:45 vai. ryto, 1928 m., sulai
kęs 46 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Vaišviliškių vienkie
my, Kražių parap., Raseinių 
apskrity. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Adolfiną, 4 duk
teris Adolfina Petrauskienę, 
Mikoliną Stege, Bronisę ir Ju
zefų, taipgi sūnų Juozapą, du 
brolius Steponą ir Joną Ir dvi 
seseris Slellą Jucevičienę ir 
Mikoliną Jurkšą, du žentus ir 
du švogerius, pusbrolį Berta- 
šių, taipgi Jurgį Mockų, o Lie
tuvoj seserį ir brolį. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4523 S. Fair
field Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Lapkričio 5 d., 8:30 vai. ryto 
iš namų į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gėdulingos pamaldos už vėlio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Žalandau- 
sko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidoluvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, vaikai ir gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Ežorskis, Tel. Bou- 
levard 9277.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

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. Lafayctte 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd.

A. PRABISH
Lietuvis Graborlus

3201

ir

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS
AKIS

Yla taip dalikatnas sudėjimiiR, jog 
mnža dalis žmonių supranta apie jos 
ve kimų. Didele daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 mptų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRLST 

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

Phone Kenwood 1752

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedalioj nuo ,10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir 1.1. 
Valandos: nuo > ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dieno#.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dcarborn St., W»om 1111 
Telefonas Central 4411

Vi landos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
, Gyvenimo vieta

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto

st.

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222 1

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Salio St., Room 200111
Tel. Randolph 1034 — Va), nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Victory 0562 
7—9 va), vak. apart Pancdėlio ir 

PėtnyČios

25 Metų Patyrimo 
Pritaikymo akinių dėl viaokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Phone Lafavette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, 111.

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 

•Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

ikspertun tyrimo akių ir pritaildmo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 
karo. Nedeliomis nėra skirtų 

landų. Room. L 
PI »nc Cnnal 0523

Lietuviai Daktarai

va- 
va-

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS
1121 Milvvaukee Avenue

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

JOHN B. BORDEN
. (Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 Wcst Adams St., Room 2117 

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

Tclcphone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

Arti

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street
N. Cicero Avė. ir Fullerton St. 
Tclcphone Belmont

Specialybė — moterų ir
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6
Nedeliomis tiktai iki 12

7062
vaikų ligos 
iki 9 v. v. 
vai. dienos 1

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Te L įlydė Park 3395

Persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 1 dieną, 6 valandą va
kare, 1928 m., sulaukęs 43 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Kauno 
rėdyboj, Tauragės apskrityj, Švėkšnos parapijoj, Žąsyčių kaime. 
Paliko dideliame nubudime motelį Oną. po tėvais Kunckaitę, sūnų 
Kazimierą 12 metų ir dukterį Valeriją 9 metų. Taip pat paliko dė
dę Franciškų Jašą, dvi pusseseres ir švogerius Agotą ir J. Ju- 
raškus, Oną ir Tadeušą Alijošius, krikštą sūnų V. Jurašką ir gi
mines, Amerikoje. Lietuvoje paliko seną motinėlę ir 5 brolius; 
Franciškų, Domininką, Justiną, Povilą ir Kastantą. Kūnas pašar
votas, randasi 5923 So. Ratine Avė.

Laidotuvės įvyks Utarninke, Lapkričio 6 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j švento Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Antano Rebzdas giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnus, duktė ir visi giminės.

DOMININKAS LILEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 1 dienu, 6 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 34 m. 
amžiaus, gimęs Raseinių aps., 
Kražių par., Plokščių kaime, 
Amerikoj išgyveno 17 metų. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Agniešką, po tėvais Bal- 
sevičaitė, dukterį Heleną 7 m., 
brolį Antanu, dvi seseris Ka
zimierą Jasaitienę ir Agnieš
ką Kumpikienę ir švogerį Ig
nacą, o Lietuvoj seserį Hele
ną ir švogerį. Kūnas pašarvo
tas, randasi 4605 So. Hennita- 
ge Avė. •

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Lapkričio 5 d., 8 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gėdulingos pamaldos 
už velionio -sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Domininko Lileikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, duktė, brolis, 
seserys, švogeris ir giminės. 
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis. Tel. Yards 1741

Sąžiningai, 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininko.

2205 Lake St.
Tel. Melroso 

Park 797

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSIIILLAS 
AKŲŠERKA

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

Stato Bank

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ii 
nuo 6 iki 9 valandai vakare.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

J. P. VVAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tcl.*l’ullman 6377 

Albin A. Peter's 
. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street

M. F. Rathbun, M. n6«6hs83whiPpiest.
Hemlock 4080

{vairus Gydytojai
Tclcphone Yards C994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet ' (Albin A.
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 , 

Res. Telepbone Plaza 3200

Liadotuvėse patarnauja gruborius A. Masalskis, Tel. Boule
vard 4139.

BOLESLOVAS BARTKEVIČIUS

Moterys ir'mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tarti.

12
Ki-
su-

Mirė Liepos-J u ly 3d., 1928 m., sulaukęs tik 20 metu amžiaus 
po 4 mėnesių ligos. Prieš mirtį jaunas Boleslovas parašė nepa
prastai jausmingas eiles, kaip ir atsisveikinimą mielai motinėlei. Ei
lės rašytos anglų kalba, bet čia paduodama liuosą tų gražių eilių 
vertimą lietuvių kalbon. Eilės 
keviciaus:

mirštančio jaunuolio Boleslovo Bart-

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas vaikų ligų 

Ofisas 3337 S<>. Morgan Street 
Phone Boulovard 2418 

Rezidencijos Phone Republic 9107 
Valandos: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9 v. v.

Vaikystėn dienos
Plačios, plynos
Ir kvictkuotos gatvės, 
Kur aš vaikštinėjau; 
Čiurlenantis upelis 
Ir pavėsio kampelis 
Arti mano mažų namelių; 
Šnabždantys medeliai, 
Paukščiui ir bitelės. 
Čia aš praleidau 
Daug skaisčių dienelių. 
Ir ta maudymus kūdra, 
Tyra, kaip krištalo bliudas. 
Atmintis apie tai 
Gyvens amžinai.

Motinėle mano miela, 
Neverk manės;
Vistiek man mirti reikės.

Tada aš

Kai marių

Kai lapai

Kiigryšiu pas jus

Vilnelės sustos 
vilniuoti, 

nuo medžių sustos 
kristi, 

sugryšiu pas jus.Tada aš
Kai perkūnas paliaus griausti 
Ir pasauly sumišimų nebebus, 

Tada aš sugryšiu pas jus.
Kai pagiežos ugnis nustos degti, 
Kai kilnus žmonės sustos 

mokintis, 
Tada aš sugryšiu pas jus.

Kai visi upeliai sustos bėgę, 
Kai skaisti saulutę nebešvies, 

Tada aš sugryšiu pas jus.

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

PETRAS MOCKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu

lapkričio 2, 1927 m. Buvo ki
lęs iš Raseinių apskr., Liuolių 
parapijos, Žvirbliu kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Kazimierą ir dukterį 
Petronėlę, seserį Zofiją, brolį 
Vincentą ir kitus gimines.

Nelaiminga mirtis atskyrė 
nuo musų brangų vyrą ir tė
velį, kurio mes niekados ne
galime užmiršti.

Mylimas musų vyre ir tėve
lis ilsėkis šaltoj žemelėj, o ta
vo nemariai sielai tesuteikia 
Visagalis ir Mielaširdingas 
Dievas amžiną atilsį. Lauk 
mus pas tave ateinant.

Už vėlionio sielą iškilmingos 
pamaldos įvyks lapkričio 3 d., 
7:30 vai. ryte, Dievo Apveiz- 
dos par. bažnyčioj prie Union 
Avė. ir 18th Street.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus kviečiame į tas pa
maldas.

Nuliudusi
Mockų šeimyna.

A. Vidikas-Lulevich
AKŲŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

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

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

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį
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Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

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

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

Namą telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

esamų eilučių autoriaus, tėvų ru-

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Vėlionio Boleslovo kūnas, virš
pėsčiu yra perkeliamas iš pavienio kapo į šeimynos lotą Lapkričio- 
November 5 d., Panedėlyje, lt vai. ryte, švento Kazimiero kapi
nėse. Liūdnos pamaldos atsibus už Boleslovo sielą šv. Jurgio baž
nyčioj virš pažymėtoje dienoje kaip 6 valandos anksti ryte. Pertat 
nuoširdžiai prašome visiį giminių, draugų ir pažįstamų dalyvauti 
pamaldose ir kapinėse vėlionio Boleslovo kūno perkėlimo.

Graboriai

Akių Gydytojai
.Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

D
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Pasiliekame liūdna šeimyna Bartkevyčių: 
Motina ieva, tėvas Mykolas, 
Sesutės: Vanda ir Bronislava, 

3256 So. Wallace

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

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

1800 So. Ashland Avė.
V a 1 a n d o s :

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piet 

TELEFONAS CANAL 1464

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randoljjh 6800

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvvaukee Avenue 
Valandos: 12 ’ki 2 ir 6 iki 8 P. M

Set'edos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Rcsidcncc Tel. Fairfax 6352

Educationai
Mokyklas

Mokinkis Barberystės Amato 
Dienomis ar vakarais. Del informa
cijų šauk arba rašyk INTERNA
TIONAL BARBĖK COLLEGE, 

672 W. Madison St.

IŠMOKITE GROŽĖS 
KULTŪROS 

PAS MOLER’S

rų- 
po 
iki

Didžiausia ir seniausia tos 
šies įstaiga, turinti skyrius 
visą šalį, nuo vieno krašto

Geresnės Bcauty Shopskito 
visur indorsuoja Moler siste
mą.
tacija. Gaukite Moler Diplomą. 
Dienines ir vakarinės tiesos 
Ateikite, ar rašykite

Pasinaudokite šia repu-

MOLER SYSTEM
512 North State Street

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. l)rcxel 9191

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

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

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

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

Tel. Lafayctte 4146 
Valandos:

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

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja' 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslų į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 

1 jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 

lubo» jums padėsime js>wyti abeln:> moks
lą. Savo liuvj žymini pagerinsite, 

| kai busite abelnai ir visose mokslo
Šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halbtid SI., Chicago. 111.

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

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- ___ _
romas su elektra, parodančia nrn* Valandos:

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hcinlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.
DR. CHARLES SEGAL ?■

Lietuvis Gydytojas

117* o. /-.u- 101 11? vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
w43o W. 6<> St., ( nicago, III. vakaro. Netiri, nuo 10 iki 12 v. dienų

n' i ii m •< • iii_____ m;.i....... ovfinPitone Midway 2880Tel. Hcinlock 8151

9 iki 12 ryto; 2 iki 5 po piet;
(i iki 9 vai. vakaro.

Dr. V. S. Naryauskas

Praktikuoja 20 metai 
Ofisas

4729 South Ashlnnd Avė., 2
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai, ryte, nuo 2 iki 4

St.

MM

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skylių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

šiaušias klaidas. Špecialė atyda at
kreipiama į inokyjklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

.. .
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Educational
Mokyklos^

Financial
Finansai-Paskoloa

Situation VVanted
Darbo Ieško

Automobiles

keikia vyrų išsimokinimui i Morgičiai pirmi ir antri
PraktS.« ’7n»t'nVM darba, ■ ' « n"oS,mčiv^a,fi,“ron’1 1 24

UmoEttl“" Mokykiar Smi. “‘i? M“”» ląlyg^el^lel,U"",

M. J. KIRAS,
2335 So. Halsted St.

vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FE DEPAI AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

ESU jauna mergina; paieškai! 
prie namų darbo. Kam reikėtų, pra
šau atsišaukti nuo 6 vai. vakare. 
M. J.K., 1022 So. Maplewood avė., 
Chicago, III.

Furniture & Fixturea
Rakandai-Itaiiai

Lincoln# Sport Phaeton..

Miscellancous
Įvairus

SENI įtaisymai Storų padaromi 
kaip nauji; “show cases” pertaiso
mi, aprokojam uždyka. Liberališkas 
nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD;
2381 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

PERKAME ir parduodame varto
tus rakandus. Mokame augščiausią 
kainą. Parduodame kaldras, karpe- 
tus, kėdes, pečius ir t. t. 3018 So. 
State St., Cahimet 1149.

1926
1927 Buick sedan 5 pas.......
1928 Oakland sedan naujas
1928
1927
1928 Essex sedan, kaip naujas .Pv.»v
Cadillac coupe, 4 pass., pprfect $495

Essex, Forde, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 So. Halsted St.

Pontiac sedan naujas 
Chandler luke naujas

$950 
$675 
$795 
$695 
$650 
$650

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
NamaLžemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

mainomi čia ant naujų. 722 Taylor. p. »f‘‘
St, Tel. Monroe 0528. Mgnteen

ATYDA RUDAVOTOJAMS
Ar Jus manote apie statymu arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321
M R. PARIS. •

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

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

Co.

PARDUOK ar mainyk savo se
nus rakandus. Mes oerkam už pini
gus jūsų senus rakandus arba iš- 
mainvsime ant naujų .'{dirbėjų sam- 
palimų, pigiai. 2433 Irving Park 
Blvd. Tel. Irving 7289.

Business Service
Biznio Patarnavimas

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEVVICZ 
2342 So. Leavitt St.
Fhone Canal 1678

PaA.UK AUSI U 7 tūbų elektrikos 
radio, gražiai apdarytas, riešuto me
džio šėpa su visais įrengimais $100, 
vertas $300. 739 E. 79th St. 2 apt.

Tel. Vincennes 6458

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

PARDAVIMUI Chili Parlor sand
vičių, kendžių ir minkštų gėrimų 
ant karų linijos. Pigi renda.

1726 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, delicate
ssen krautuvė, ice cream parlor, 2 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas. Rendos $40. 458 W. 45th 
St.

Extra Mainai TURIU GERŲ BARGENŲ

EXTRA BARGENAS
$200 duosiu už bile kokį karą 

mainant į naują Hudson sedan 
1929 metų. Kaina $1585.

$125 duosiu už blle karą mainant 
j naują Essex 2 durų sėda n 1929 
metų. Kaina $850. A. MnrgeviČia, 
3422 S. Lowe avė.

PARDAVIMUI Moon automobilis; 
geriausi mašinerija, atrodo kaip 
naujas. Pigiai — tik $75. 3312 So. 
Union ava., 2-ros lubos.

PARSIDUODA galiūnas su barais 
ne brangiai; geęa vieta, daromas 
geras biznis. Visokių tautų’apgy
venta. Pardąyimo priežastį patirsit 
ant vietos. 5202 S. Ashland avė.

PARSIDUODA delicatessen sto
ras, pigi renda; 4 kambariai su ra
kandais. Turiu parduoti greitai. 
146 VV. 59 St.

PARDAVIMUI bufemS ir groser- 
ne, senas, išdirbtas biznis per 12 
metų, arba mainysiu ant gero troko.

2655 West 43rd St.

IŠSIMAINO namas ir farma;
mas randasi ant Bridgeporto, iui- 
ma yra Indianos valstijoj, 60 my
lių nuo Chicagos. Mainysiu namą ir 
farmą ant didesnio namo nepaisant 
apielinkės.

na- 
far-

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. 
kom malevų, popierą, stiklus ir

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANCIONIS, Sav.

l’žlai-
H '

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius 

į 2 dienas 
PETRZILEK BROS. 

1647 W. 47th St.

SINGER’IO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9 ir aukščiau, sudedamos 
elektrines mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

HUDSON sodan naujas Master 
Six, 4 durų. Reikia pinigų, paau
kausiu už $200. Karas yra puikiau
siame stovy; vartojau jį labai ma
žai. Tai yra stebuklingas bargenas 
tam, kuriam reikia gero automobi
lio. Ateik nedėlioj 2538 No. Cali- 
fornia avė., 1 lubos.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė dėl priežasties partnerių nesuti
kimo. 3337 Aubum Avė.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per- 
taisyti katilai *’ fumisai, grotos — 
vandenio įtaigos. American Stov» 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė. 
TeL Victcry 9634.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentą*

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas popuhares dainas į vieną lek- 
cja. BASFORD. Divcrsey 9502 ar 
Wabash 7519.

CADILLAC sėdau, paskiausias 
modelis, kai)) nacijas. Vartojau jį 
labai mąžai. Karas turi visus extras. 
Išrodo kaip naujas. Motoras eina 
kaip laikrodis. Parduodu dėl ligos. 
Nepaprastas pirkinys už $350. Man 
kainavo neseniai $3400. (ialima ma
tyti nedėlioj. 3615 VV. Polk SL, 1 
lubos.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nč. Savininkas mirė, reikia greit 
parduoti, pigiai. 3 pagyvenimui 
kambariai su furničiais. Rendos 
$45. 6137 Wentworth u-e.

PARSIDUODA duonos keptuvė 
dėl ligos, arba mainysiu į lotą ar
ba automobilių. 850 W. 18 St.

ei-

CH. SYRTOWT ANL 
JOS. PAWLOWICZ CO.

1JETUV.A' 
HOT WATER & STEAM HEATINt 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas

203? W. 18 2u Tel. Canal 126

Expertas Radio 
Taisymo

Musų expertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas 
tuotas. Taipgi mes 
elektrikinių setų dėl 
bai pigiai.

$2 — patarnavimą
Stewart 2992 

516 E. 71st St.

darbas garan- 
turime keletą 
pardavimo la-

skaitom — $2

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERJ^ Stogų Darbas. Grci 
tai taisome stogus visokios rųšies. 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait* 
liavimas. Mes atliekame gerinus] 
darbą mieste. Kedzie 5111.

MES darome pirmos klesos kar 
penterio, plumberio ir apšildymo dar 
dus:' 24 mėnesiai išmokėjimui. Me.- 
ateisime bile kur Chicagoj. Visa> 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5027

un visokios rųšies kar
ei- 
2e-

MES 
petus, darbas garantuotas. Mes 
name visur pb visą Chicagą. 
minusios kainos

ACORN RUG CLEANERS, 
3037 VV. Madison St. Nevada 4227

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
JNVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

i iiiiKu.-t ^čiu.mlv i vuKiuiių. | UŽDYKA ELEKTROS RADIO
Industrial Loan Service I Cr<Lale.y A-?'< ra<li».'Iuo,1‘?m ._n., ... . I dovanai su kažnu nauju grojikhu pia-

17-6 W. Chicago Aye. i nu perkantiems per šitą išpardavimą.
Kampas Hermitage Avė. Kainos nuo $185 ir aukščiau, duodam 

išmokėjimais.
TRAYSER PIANO CO.

1538 W. Chicago Avė. Monroe 6851Personal
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy-, 

-vrights. Rašyk šiandie. Patentų! 
reikalais kreipkitės prie manęs 
jilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2ov0 \Y. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

. Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
su j veizda jų artistiška. Klauskit pas 
ir1 radio pardavėjus, o jeigu jie netu

ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. j u“’’’ v<*rt<'ikoins 
Electrical and Radio Engineering I 317 51 PI.

PA.HEšKAU draugo, kuris sup
ranta gerai atlikti darbą duonke- 
pyklos ir mylėtų eiti i partnerius. 
Meldžiu greit atsišaukti. Aš duon
kepio darbo nesuprantu, tik esu* be- 
.cernės savininkas ir štoro; taipgi ir 
18 gyvenamų kambarių su 2 
čiais bekernėj, kurie turi

| didumo. Sutinku parduoti arba 
nyti. Del platesnių informacijų 
pkitės laiškais ar ypatiškai.

Rašykite:
JOS. KUPRANIS,

8579 Lumpkin Avė., 
Detroit, Mich.

Laboratories, Ine., 6819 S. VVestern 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

Furnished Rooms

pe-
60x125 

mai- 
krei-

PAIEŠKAI’ Aleksandros Gedviliu- 
kės, tai yra po tėvais. Girdėjau buk 
gyvena Detroite. Malonėkite atsi
šaukti ar kas apie ją žino, praneš
kite.

ANDRIUS GARBUKAS
'l328 W. Potoniac Avė.

AŠ M. Pazereckienė, po tėvais 
Kosulytė, paieškai) savo tėteno 
Antano Balčiaus ir jo vaikus. Pir
miau gyveno New Haven, Conn. 
Kas žinote meldžiu pranešti, nes 
turiu svarbų reikalą. Atsišaukit.

M. Pazereckienė
5628 S. Union avė., Chicago, III.

PAIESKAU apsivedimui merginos 
arba moters 25 metų ar senesnės. 
Turiu savo biznį ir esu nevedęs. 
Atsišaukite ypatiškai arba prisiųs- 
kite savo paveikslą, bus sugrąžin
tas ant pareikalavimo. P. Y., 1017 
Lincoln st., No. Chicago, III.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTUMOB1 
JŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au- 

-.omobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proera išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsltės pas tokius 
įmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
oardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biski pasimokinti, 
iųs galite tikt4 pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St.. Chicago, III.

REIKALINGAS plumberis be lais- 
nio, arba pagelbininkas. 1017 Lin
coln Avė. North Chicago, III.

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas j bekernę-keptuvę kaipo trečia- 
rankis darbininkas prie duonos svi
rimo. Joe Baranauskas, 6624 So. 
Talman avė. Tel. Hemlock 3477.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrus virėja, ant- 
rarankė, dirbti trumpas valandas 
naktimis. 1745 S. Halsted St.

REIKALINGA moteris padaboti 2 
vaikus ir prižiūrėti namus. J. Ma
čiulis, 2070 Canalport avė. S. Rockvvell St,

PASIRENDAVOJA šviesus ir pa
rankus kambarys vienam vyrui; be 
valgio. Atsišaukite 3236 S. Union 
avė. *

PASIRENDAVOJA kambarys dėl 
vyro arba vedusiai porai. Kamba
rys visados šiltas. Yra maudynės ir 
visi parankumai. 813 \V. 34th St.

LIETUVIŲ rooming house, nau
jai įrengta, švariai ir šiltai užlaiko
ma. Pavieniams gulėti $2 j savaitę; 
apačioj valgykla, kur pigus pragy- 
vėnimas. 1616 S. Halsted si.

IŠSINUOMUOJA modemiškas kam
barys inteligentiškam vaikinui; ge
ra transportacija. 4318 S. Suwyer 
n ve. 2 lubos.

KAMBARYS ant rendos dėl pa- 
■ vienių vyrų su valgiu ar be. Atsi
šaukit 2113 S. Halsted St.

RENDAI kambarys vyrams, su vi
sais parankumais. 4550 S. Marsh- 
field avė. 1 lubos.

RUIMAS rendai dėl vaikino arba 
merginos; apšildomas ir kiti visi 
parankumai. 843 W. 33 PI. Blvd. 
0216.

RENDAI kambarys vaikinui, prie 
mažos šeimvnoS. Su valgiu ar be. 
740 W. ,31 St.

RUIMAS rendai dėl vaikino, mer
ginos arba vedusiai porai. Prie 
mažos šeimynos. 3348 S. Lowe avė.

RUIMAS gyvenimui vedusiai po
rai už dyką, bet tairi prižiūrėti boi
lerį. 6733 So. Maplewood avė.

RENDAI kambarys vienam ar 
dviem vyram arba vedusiai porai. 
Su visais parankumais. 6334 So.
Sacramento avė.

RENDAI didelis ir šviesus kam
barys vyram prie mažos šeimynos, 
su visais parankumais. 3365 South 
Union avė. 2 lubos. Yards 3575.

RENDAI kambarys vyrui; apšil
domas, pigiai. 819 W. 34 Place. 2 
lubos užp.

For Rent
RE N DON 6 kambarių flatas ant 

3 lubų. Karštu vandeniu šildomas. 
Renda pigi. Atsišaukit 1859 North 
Kimball Avė., 2 lubos jahitorius, ar
ba šaukite savininką vakarais.

Dovvner’s Grove 997

RENDON 4 kambarių flatas. Ren
da pigi. Atsišaukite 2639 W. 44 St. 
arba telefonuoklte Virginia 0730. 
Klauskite Sanausko.

IŠSIRENDAVOJA 4 kambarių fla
tas ant 2 lubų. Naujai dekoruota; 
maudynė, elektra, gazas. 2956 So. 
Emerald Avė. Tel. Roosevelt 2765.

RENDON 5 kambarių flatas, karš
tu vandeniu šildomas, $38 mėn. 6809

PRIVERSTAS esu paaukauti savo 
naujausios mados Studebaker sė
dau 1928 m. Paskiausias modelis, 
vartotas tik keletą mėnesių, kaip 
naujas. Naujai baigtas, dviejų spal
vų, mėlyna spalva, nėra nei vieno 
bruožo. Originalus balloon tairai, 
kaip nauji. Keturių ratų brekės, bė
ga visai kaip naujas karas. Man 
labai reikia cash; parduosiu už 
$475. Karas kainavo $2100 tik ke
turi mėnesiai atgal. Ateik nedėlioj. 
2231 No. Kedzie avė. 1 apartmentas.

PAR DAVIMUI Nash touring ka
ras. Kaina $25. Gerame stovy. Tin- 

, važiuoti marketan.

Miscellaneous for Sale
Įvairua Pardavimai

Pagražinkit savo namą
Ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regept 2375 
ir paprašykit Landscajfe Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti justi namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes> ga
rantuojame visą musų darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy
dytojai.

J. V. St. MICHAEL & Co. 
Not Ine.

8545 Houston Avė.
Tel. Regent 2875 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ
PRANEŠIMAS

Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 
vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiaku pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 84c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl’ kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai 

Geriausiai, tvirčiausiai ir tinkamiau
siai iš gero materijolo pasiuvam ir 
pritaikom Kepures, Dreses ir Kotus, 
už labai prieinamą kainą. Mes kiek
vienam atsilankiusiam suteikiame tei
singą ir prielankų patarnavimą ir par
duodame geresni materijolą daug že
mesnėmis kainomis, negu visi kiti. 
Atsilankyk į musų krautuve, pama
tyk musų siuvėjų pasiutus drabužius 
ir persitikrinsi.

G. & E. Burba
CLOAK SHOP

3214 South Halsted Street
Chicago, III. Phone Victory 2477

Business Chances
Pardavimui Bizniai

MES turime cash pirkėjų jūsų biz
niui. Bile vietoj ir už bile kainą. Ne- 
kelbiama. Vertos įstaigos finansuoja

mos; parūpiname partnerius.
UNITED BROKERAGE CO., 

145 N. Clark St.
Dearbom 8840

EXTRA. Parsiduoda Fruit Sto
ras, biznis iSdirbtas, norintieji pirk
ti, malonėkite, atsišaukti antraSu, 
10728 Michigan Avė., Telefonas 
Pullman 9577.

PARDAVIMUI Soft Drink parlor, 
kartu su fixtures, pigiai; geroj vie
toj, pelningas biznis, 8800 South 
Halsted Street.

PARDAVIMUI 2 kėdžių, balta, 
moderniška barbernė. Geras biznis, 
esu priverstas apleisti šią šalį. Par
duosiu pigiai. 107 Ridgeland Avė., 
Chicago Ridge, III.

BARGENAS, Parsiduoda bučernė 
ir puikus fixtures. Įrengimas, nau
jos mados. Parduosiu už pirmą tik
rą pasiūlymą. Taipgi turi restau- 
ranto fixtures, galiu parduoti arba 
renduoti. kaip kas norės. Savininkas 
B SHUKIS, 4131 S. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 5824

PARDAVIMUI arba mainymui 
garų, kendžių, notion, mokykloms 
reikmenų ir icc cream krautuvė. 
Taipgi 1 aukšto mūrinis kampas, 2 
karu garažas, gera vieta, arti 
kyklos ir bažnyčios. 2734 W. 
j)i., Te). Lafayette 6584.

mo- 
43rd

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė. Geras cash ir išdirbtas biznis. 
Visokių tautų apgyvento) vietoj. 
Gražus 5 kambariai užpakaly, fur- 
nasu šildomi. 5306 S. Union avė. 
Tel. Yards 1321.

IŠSIMAINO 2 namai, vienas mū
rinis, kitas medinis; abu namai ge
rose apiolinkėse; tuos namus mai
nysiu ant vieno didesnio bizniavo 
namo su bizniu. Namas gali būt 
ant ToAvn of Lake.
IŠSIMAINO puikus bizniavas kam

pinis mūri narnas, 2 štorai ir 6 
flatai. Extra lotas ir 2 karų gara
žas. Priimsiu mažesnį namą kaipo 
pirmą {mokėjimą, arba kas turit ki
tuose miestuose namus, priimsiu 
mainais kaipo dalį įmokėjimo, arba 
mainysiu ant didelio namo, sumrner 
resortų, bizniavų lotų, geros far- 
mos, arba ant gero dry goods Sto
ro, ar ant geros rezidencijos, ar 
ant gasolino stoties, ar ant garažo. 
Namas turi būt parduotas arba iš
mainytas į trumpą laiką. Kas pir
mesnis, tas laimės.

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer avė., štoras ir 2 flatai ir 2 
karų muro garažas. Parduosiu pi
giai arba priimsiu kaipo pirmą 
{mokėjimą kas ka turite. Savinin
kas važiuoja į Lietuvą, nenori na
mą palikti ant svetimų rankų.
IŠSIMAINO puikus lotas Aurora, 
III., 55X155; priimsiu automobilį 
kaipo pirmą {mokėjimą.

IŠSIMAINO puikus kampiniai biz- 
niavi lotai ant Archer avė., tinka
mi dėl road house, gasolino stoties. 
Mainysiu ant 4 flatų arba 6. Geisti
na, kad butų nors pora flatų po 6 
kambarius.

Su viršminėtais reikalais kreip
kitės pas:

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

2 po 4 kambarius, medinis namas 
$4500. Randasi 4104 South Maple- 
wod Avė.

2 augščių bizniavas namas, randa
si 4102 Archer Avė. Geras pirkinis, 
kas mano biznį užsidėt.

Bizniavas namas, 2 štorai
4887 Archer Avė. Namas visai 
jas.

Bungalovv, 4 kambariai ant 
Indiana Avė. Parduosiu už 
pasiulijimą. Matykite Kontraktorių

B. SHUKIS,
4181 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 5824

ant 
nau-

9756 
tikra

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. L, 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalovr arba flatą budinką, kok| 
iųs galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builaer, Kildvare 1195.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų ’ ‘ 
ba

lotą bu tinkamu jums namu ar- 
apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR
2121 N. Cicero Avė.

P»Ljade 9600

DVIEJŲ FLATŲ — 5—5 kamba
rių, garo šiluma, geram stovy, ang
liškas beismentas; 2319 W. Mar- 
ųuette Road; mainys ant loto; ge
roj vietoj. Trianglc 7475.

PARDAVIMUI lunch room, geram 
žmogui gera vieta. Pardavimo prie
žastis svarbi. Kas pirmas, tas išlai- 
mės. 1210 W. 59th St.

DIDELIS bargenas. Priverstas 
parduoti prapertę su groserne ir 
delicatessen krautuve dėl įvykusios 
mirties šeimynoj. Lietuvių apielin- 
kė. 2216 W. 22nd St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui .

KENOSHA BARGENAI

BEISMENTAI IR PAMATAI
J septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums naują 
cementinį ar mbrinį pamatą su pil
nu beismentu. taipjau musų nauja 
medžiaga, vadinama Norill-Lite, ku
ri nepraleidžia vandens.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Imkite net dvejus metus išmokė

jimui. Taipjau statome bungalows, 
2 ar 3 flatų namus ir įrengiame fla- 
tus beismentuore. Didžiausi gene- 
raliai kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musų inžinierius jums 
aprtfokuos djkai.

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

Vardas .................................. . .........
Adresas
Telefonas ....................... -................

MES turime pardavimui keletą 
E lotų žemės farmoms, kurie turi 
uti parduoti tuojaus. 40 iki 200 ak

rų po $150 — iki $175, $250 ir 1.1 
Triobos gyvenimui. Taipjau North 
Shore lotai, namai, akrai. Salesma- 
nas 
kitę

jus aplankys, arba patys atei- 
j ofisą.
H. Šchaffer & Co
803 Ridge Avė.

Wilmette
Tel. Wilmette 364

FARMŲ BARGENAI

80 akerių, gera žemė, be gyvulių, 
su 7 kambarių namu, dideli geri 
budinkai. Kaina $1300.

40 akerių gera žemė, prie ežero. 
Budinkai, sodas. Kaina $1200.

200 akerių, 10 rūmų namas, dide
lis sodas, geri gyvuliai, mašinos ir 
žemė.

80 akerių geros žemės su budin- 
kais, gyvuliais ir mašinomis, lietu
vių kolonijoje.

GASOLINO stotis ir krautuvė vi
sokių smulkmenų, su 6 kambarių 
namu ir VĄ akerių žemės, ant di
delio kelio. Kaina $4500.

KAS norite gauti geras farmas, 
kurios yra su gyvuliais ar be gy
vulių, taipgi, su namais ir visu in
ventorių, tuojaus klauskite pas mus. 
Minėtas farmas galima pirkti už 
cash arba mainyti ant namų ar ki
tokių judamų ar nejudamų turtų.

PAUL P. BALTUTIS AND CO.
3327 South Halsted St., Chicago 

Yards 4669

šešių kambarių, perdėm moderni
nis namas, 1 karo garažas, kaina 
$5,200.00; 10 kambarių dviejų pagy
venimų namas, 1 karo garažas, kai
na $6,200.00; 10 kambarių mūrinis 
dviejų pagyvenimų namas, perdėm 
moderniškas, išimant apšildymą, kai
na $7,000.00, ir daug kitų bungalow, 
namų ir dviejų flatų už labai pri
einamas kainas. Visos lengvais iš
mokėjimais.

Mes turime pinigų paskolint ant 
pirmų morgičių ir taipjau mes tu
rime visokios rųšies apdraudą.

Ofisas atdaras nuo 7:30 iki 9:30 
panedėlių, pėtnyčių ir subatų vaka
rais. Jeigu jus norite pirkti, ar no
rite pasiskolinti pinigų, ateikite ir 
ųasiinatykite su mumis.

M. MULIGH AGENCY
7, Burke Bldg., Phone 2-3211, 

KENOSHA; WIS.

APSIMOKANTIS \Investmentas.— 
2 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 42 gt.; kaina $11,500; $300 
cash; išmokėjimai.

8 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 44 gt.; kaina $17,500; 
mainys ant gero 0 flatų nmo.

JOHN IBACH
1046 E. 43rd St. Oakland £68J

DIDELI PINIGAI

Room

Brighton Park
2 AUKŠTŲ mūrinis namas, 2 po 
kambarius flatai, $1,560 įmokėti. 

Specialis bargenas —• $8,100.
4

NAUJAS mūrinis namas, 1 krau
tuvė, 5 gyvenimui kambariai iš už
pakalio, su skiepu; parduosime ar
ba mainysime i privati namą arba 
lotą. Į .1 :v :

MES pastatysime jums naują na
mą ir priimsime jusu seną namą į 
mainus. Jei norite tinkamo patar
navimo, pasimatykit su iriumis pir
miausiai.

Exchange—Mainai B. R. Pietkiewicz & Co
MAINYSIU savo biznį ant cottage, 

2 ar trijų flatų ar ant fanuos, tuš
čio loto ar ant kitokio real estate 
2031 W. 35th St. I-afayctte 0909.

CONTRACTORS & REAL ESTATE
2608 W. 47th Street

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

T6MYKITE
Parduosiu arba mainysiu mano 

sekančius namus: 2 štorai arba ga
lima suleisti į vieną didelį Storą, 6 
kambarių flatas ir 2 mašinų gara
žas. čionais tamsta galite daryti pui
kų biznį, turėti gražų 6 kambarių 
flatų ir gauti $62 mėnesiui rendos 
arba galite palikti dabartiniams 
rendauninkams visa namą.

ANTRAS puikus naujas namas 
tai yra štoras arba galima padaryti 
2 nedideliu štoruku; 5 flatai, visi 
S o 3 didelius kambarius ir 2 ma

inų garažas. Visi flatai išrenduoti. 
Abu vlršminėti namai yra gcrlausis 
investmentas dėl tų, kuriems atsi
bodo dirbti dėl kitų, čia yra proga 
pradėti biznį be jokios rizikos. Del 
platesnių žinių matykite John Pa
kalnį (Pakel).

Taipgi turiu 2 mūrinius namus, 
Vibu po 5—6 kamb. štymu apšildo
mi, 2 mašinų garažai. Randasi pui
kiausioj vietoj.

Savininkas:
JOHN PAKALNIS (Pake!) 

Generalis Kontraktorius
2547 W. 71st St.

Hemlock 0367

PIGIAI Už CASH
AUKŠTOS rųšies 2 flaftį 

kninb. muro namas, 1 metų senas. 
Octagon frontas, stikliniai porčiai, 
garu šildomas. Extra didelė fron- 
tinė ir bedruimiai. Nepaprastai pui
kiai įrengtas. Lotas 30x125; pusė 
bloko nuo 63 gat., netoli Kedzie 
Avė. Nelaimė Šeimynoj priverčia 
parduoti su dideliu nuostoliu 
$13500; cash reikia $5000 arba 
mažiau. .

S. PASZKEWICZ, 
6345 So. California avė. 

Hemlock 4555

po 5

ir

PARDAVIMUI C fintų mūrinis 
namas ir 2 fintų medinis užpakaly, 
kaina $13,000; parduosiu už $10,500. 
Teisingą pasiūlymą neatmesiu. Tu
riu parduoti iš priežasties ligos. 

733 W. 21st PI.
Tel. Radcliff 4388

PARSIDUODA arba išsirendavoja 
naujas bizniavas namas, 5 kamba
riai pragyvenimui. Gera vieta bet 
kokiam bizniui. Arba mainysiu ant 
mažesnio namo. 4426 Wcstern avė.

JI

Mums reikalinga tuojaus 500 
nių padaryti didelius pinigus 
imant užsakymus ant medžių, 
mu ir žaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonuokit, rašykit, ar
ba Atsilankykit tarp 6 iki 8 v. vak. 
J. V. St. Michael & Cd., 8545 Hous- 
ton Avė., So. Chicago, Regent 2375

žmo- 
pri- 
kru-

12 kambarių mūrinis namas su 
rakandais. Pajamų duoda $250 į mė
nesį iš įnamių. Garu šildomas, nau
jas plumbingas, boileris. 2 karų ga
ražas, cementuota ėlė. Leavitt, arti 
Jackson Blvd. Kaina $12,000, cash 
$3500. H. E. TUTTLE, 2758 West 

Madison St., Room 307.
Tel. West 5080

NEGIRDĖTAS bargenas. Pardavi
mui 6 flatai po 5 kamb. Randasi 
gražioj, lietuvių apgyvento) koloni
joj. Parduosiu pigiai. Priimsiu mai
nais bungalow arba lotą kaipo da
lį {mokėjimo. WALTER J. PAUL, 
3236 W. r*h St. Tel. Rcpublic 4170

MAINYMUI nauja 5 kambarių 
mūrinė bungalow, pilnai modeminė 
kiekvienu žvilgsniu. 30 pėdų lotas 
Gatvė ištaisyta ir užmokėta. Noriu 
lotų ar seno namo už $6,000 eųuity. 
Skirtumui priims morgičius. Namas 
vra naujas ir niekad negyventas. 
Atdaras apžiūrėjimui kiekvieną die
ną.

Savininkas 
9528 Calumet Avė.

KAS norite pirkti prapertę Rock- 
ford, III. arba mainyti Chicagos 
prapertę nnt Rockfordo. Gausi ge
rą bargeną. Prašome kreiptis Slan
ko & Co., 5076 Archer avė. I^afa- 
yette 6036.

TIKRA DOVANA
Už $8500 parsiduoda 4 pagyveni

mų muro namas, arba mainysiu ant 
farmas, mažo namuko toliaus už 
Chicagos, ar biznio. Kreipkitės:

Frank Venckus 
5076 Archer avė.

Tel. Lafayette 6036

BIZNIAVAS lotas 100 y 125 ant 
Belmont avė, arti 75 gat. Galiu pa
dalyti. Atsišaukite Austin 1424.

PARDAVIMUI 3 lotai arba mai
nysiu į bungalovv arba didesnį na
mą. Lotai randasi La Grange, III. 
Vieta graži. Gatvės ir šalygatviai 
sudėti. Lotas 58x140.

J. Gusch 
1624 So. 49 Ct. 

Cicero 4006

PARSIDUODA 4 flatų mūrinis 
namas arba mainysiu ant mažo na
mo priemiesty arba ant farmos. Tu
riu touring 
mainyti ant 

Tel.

karą 5 sėdynių, noriu 
tono troko.
Prospect 0611

PaA.UK
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NAUJIENOS
Chicago, III., šeštadienis, Lapkritis-November 3 d., 1928

vL’^Jnimė su jos juodais plaukais ir juo paties tų, jis nori, kad ir ji, kaip jis apie varį triu-

j Antra Dalis

No. 261

sėtų.
—šifrute, — sako jis, lyg ką patardamas, 

— nuvalyk, kad šiandien, jos mirimo dienoj, 
varis sublizgėtų musų šeimininkystėj.

Šifrą nenori vario paliesti, bet užgirsta ji 
jo balse drauge su švelnumu ir tą 
kurio ji taip bijo, kai užkalba jame

Ji pasiduodama eina prie suolo.
—Viskas tavo, katele, sako

r žiuri-žiuri Paltielis į raudoną “sielos“ lieps
nelę, ir jo širdis nerami. Mat, Frumė prieš jų 
ištrėmimą iš namų, karui prasidedant, užkasė' 
sode varinį katilą, pridėtą variniais indais ir su 
visais jų sidabriniais šaukštais ir velykinėmis 
taurėmis. Sugrįžęs iš Ukrainos, Paltielis pa
statė aplink savo piečių aukštą ir tankią tvorą. 
Kasė čia, kasė ten, bet kadangi visus kaimyni
nius piečius jis rado suardytus, su išraustais pa- Teblizga, kaip pas ją... 
matais, tai ir pats nežinojo, kur kasti, ir katilo 
neatrado. Rodos dabar Paltieliui, kad Frumės 
siela liepsnoj dreba ir drebėdama prašo:

—Paltieli, ko tu ilsies?
rį. Tušti tavo namai... Net 
šventėms neturi, neturi tu 
Velykų taurės vynui gerti...

Jis pats su Frume buvo, kai katilą nuleido,' 
Frumė iš ryto greitai duobę iškasė, tai jis ir 
vietos gerai nepatėmijo. j

Ir Paltielis nutaria, ot šiandien jis vėl eis
. Frumė v

jos mirimo dienoj padės atrasti.... Nešakyda- n4 meno kurinių, kaip tai: 
mas nei žodžio, prisikabina žibintuvą prie apsi- paveikslų senoviškų rakandų ir 
juosusios virvės, paima geležinį kastuvą ir išei- Ct. Lapkričio 6 d. tie daiktai 
na oran. i bus parduoti iš licitacijos.

Sausa rudens naktis, bet tamsu nors akini Laike revoliucijos 
durk. Paltielis visgi eina drąsiai, savo mintyse kuriniai buvo atimti 
jis viską kuoaiškiausia mato, kaip Frumė duo- aristokratų, 
bėj stovėjo ir kaip jis katilą nuleido....

t\Ur ieškoti?... ot! galvą jis nulenkė kai- 
, priėjo, kur tai sode įbedė kastu-1 
ir vėl nueina... ir vėl ateina prie 

tos pačios vietos. Prie juostos spingso žibin
tas, ir Paltielis mato, štai čia duobėj iki juos
tos Frumė stovėjo ir katilą perėmė. Vėl nueina 
ir atneša jiešmą. Iš čionai Frumė žiurėjo. Jis 
neapsigaunu.... |

Paltielis užbrėžia kastuvu keturkampį, pa
deda į šalį žibintą. Ir pradeda kasti gilyn. Pil
nas vilties, su atraitytom rankovėm jis kasaJ Paminklas Atchisonui, kuris 
Pusę masto jis tikrai turi įkasti. Lenton turi 
paskui pataikyti iešmu — o apačioj bus katilas.
Išmeta saują žemės, keturkampį vis gilyn kas
damas, naujų jėgų įgauna.

H-a-ch, h-a-ch, uždusęs tauškina jis liežu
viu nakties tamsumoj. Ir stovi, stipriai kastuvą’dieną, 
rankoj laikydamas, jis neabejoja visai, jog tai 
iš čionai Frumės galva išsikišo...

11-a-ch, h 
‘ lenton....

Na, žinoma, jis gi žinojo, jog čia ta vieta.... prezidentas Zachary

Paltielis vėl turi arklį ir vežimą. Jis patai
sė savo pirkią, pristatė svirną ir kūtę, gauna iš 
Amerikos kartais dolerį, tad gali su savo pre
kėmis palaukti, nenešti kiekvieną linų ry
šulį ir kiekvieną saują šerių pas pirklį. Bet 
Frumės — jo pirmos žmonės — nėra.

Frumė buvo ne taip sau moteriškė. Pen
kiasdešimties metų, juodplaukė, prielanki ir 
darbšti kaip vyriškis, dievobaiminga kaip ba
landėlė, ir prisirišus prie vyro ir vaikų vis^a sa
vo siela. Penketą sūnų jį Paltieliui pagimdė. 
Namie ji buvo visa šeimininkė ir viską galvoj 
turėjo. Nedasiėsdavo žmonėms dėl menknie
kių, dirbo už tris ir visuomet atsiminė, kad ji 
yra moteriškė ir turi atlikti visus moters dar
bus. |

žuvo ji tolimoj Ukrainoj nuo kazokų gaujos, ieškoti tos vietos, kur katilas užkastas.
Ištremtas tenai su Frume ir suneliu-berniu- 

kų. Paltielis kukurūzais vertėsi. Patys kukurū
zus valgė ir pas ūkininkus pardavimui supirki
nėdavo. Bet žudynėms ir plėšimams einant, nie
kam vertas žydo gyvenimas pasidarė. Frumė 
gi nesislepia su šuneliu pogrindyje, nesiunčia 
vyrą prie vartų. Kaip tik atvirkščiai, pogrindy j 
.ji Paltielį ir sūnelį paslepia, o ji pati valgyti ir 
vandens atneša. Nežino baimės ir perkalba kiek- 

pro vartus, metė- rėn... ot štai 
draskė ir čia pat va ir stovi...

Eik ir atkask va- 
sidabrinio šaukšto H- 

ir savo sidabrinės

mirties atminimui...

šiurkštumą, 
vežikas.

jis jai. —

šifrė nori pabėgti nuo vario, ir čia dar vai- 
s kas apsiverkė, ir ji daro žingsnį atgal, bet Pal- 

jtielis sulaiko ją:
— Nuvalyk, nuvalyk, šifrute, varį ir sidab- 
aš einu prie vaiko.
šifrutė pagriebia katilą ir žibintą, išbėga į!“kadišą

prieangį, kad ten ant slenksčio išsiverk J. O Pal
tielis gerai nusiteikęs Išneša iš kamaraitės ant 
rankų vaiką, ką tik pablidu.jj ir nežinantį ar 
juoktis ar verkti; žiuri vaikas į pakabintą lem- 

Atneša Paltielis
vaiką j kampą, kur lemputė dega, pats nežino
damas kam, bet savyje galvoja, tegul Frumė 
jo vaiką palaimina, nes kas iš jo, Paltielio-mil- 
žino su juoda garbiniuota barzdele pasiliko da
bar? Ir šifhitė pati lyg geltonas viščiukas ir 
viskas....

Apsiverkia vaikas, ramina jį Paltielis paky
lėdamas aukštyn prie “sielos lemputės“.

— Liu-liu, sūnelį. Framute! — ištaria Pal
tielis, 
Liu-liu

pažiūrėk j mano senatvės vaiką. — 
žiūrėk Paltielis turės dar kam už save 
sakyti... Liu-liu.

MARGUMYNAI
Parduoda meno kurinius. So- 

ietų valdžia atgabeno į Berly-

tie meno 
iš Rusijos

Įvairenybės

Harbinas 
kabaretais

ir visa žydų ben-

vieną gaują. Ir neįleido juos 
si ant žmogžudžių, veidus jų 
prie vartų nudurta krito.

Žuvo kaip šventa moteris 
druomenė apverkė jos mirtį.

Sustingo Paltielio atmintyje “žuvusi Fru
mė“ su nuplėšta nuo galvos skarele, su juodais 
plaukais, išskirstytais ant akmenų, kaip pir
miau naktimis ant pagalvio. Ir jos akys stulpu 
pastatytos—negyvos, bet dar baltai malonios, 
apskritom lėliukėm į dangų žiuri. Tik kadaise 
ji tokiom akim žiurėjo į jį supykus — dar jų 
jaunuose metuose, kada jis buvo su juoda garbi
niuota barzdele stipruolis vaikinas. Nesenai po 
vestuvių, apsvaiginti nuo meilės, su jaunu karš
tumu jie nei iš šio nei iš to susipykdavo, ne
žinojo dar kas kam turi užsileisti, bet po kiek
vieno ginčo jiedu sielvartos kęsti negalėdami vėl 
susitaikydavo. Ir taip Frumė su visais vaikais 
elgėsi, susipykę miegoti neidavo. Bet tėvas vi-1l( nion—’ ..................
suomet blogas, tad jie negalėjo suprasti, kodėl i ,
tėvas taip motiną myli, o motina tėvą. !J,S pakelia žibintą, o dabar jis lentą atkas..

Kai dar Frumė kieme gulėjo, Paltielis pik-i 
tai akis žemyn nuleidęs į sūnų, kuris ant žemės 
prie tėvo batų gulėjo ir šaukė “Mama!“ — pa
sakė:

♦ * *
Azijos Paryžius, 

yra pagarsėjęs savo 
ir naktiniu gyvenimu. Dėliai to
jis tankiai yra vadinamas “To
limųjų Rytų Paryžium“.

Barbinę geram viešbuty j už 
kambarį reikia mokėti' $18 die
nai, o pusryčiai kainuoja $2.65

♦ * ♦

k i, jog žmogus, kuris vienokiu 
ar kitokiu budu įžeidžia švent
vietes, tampa dievų nubaustas.

Nacionalistų valdžia pavedė 
jauniems vyrams sugriauti kai 
kurias šventoves ir sunaikinti 
dievukus. Pasitaikė, kad Nan- 
change jaunuolių grupės vadas 
staiga susirgo ir mirė. Prieta
ringi kiniečiai tuoj padarė iš
vadą, kad dievai jį nubaudė. 
Vėliau atvyko iš Nankingo du 
apšviesti kiniečiai ir su kareivių 
pagalba nugriovė šventoves, o 
medžio dievukams nukirto gal
vas.

Dėliai to gyventojai 
yra baisiai susirūpinę. Jie lau- ni's observatorijos 
kia tvano, ugnies ir kitokių ne
laimių. ' |

Didžiausias pasaulyje 
barometras

[Pacific and A(k« Uc Photo]

Louisianos gubernatorius H. 
P. Long, kurį teisėjas Reynolds 
kėsinosi sumušti gatvėj. Tarp 
gubernatoriaus ir teisėjo kilo 
lai politiški nesusipratimai.

vamzdis yra padarytas iš alavo 
ir todėl labai sunkus. šiaip 
taip pasisekė jis laimingai aj> 
versti ir čia įvyko dar vienas 
visai nenumatytas dalykas. Pa
sirodė, kad alavas kiek tirpsta 
alyvoje, todėl jos lyginamasis 
svoris padidėjo ir barometras 
kitaip pradėjo rodyti, negu bū
va numatyta. Prisiėjo tuomet 
dar kartą padaryti naują ska- 
lę.

Pagalios viskas buvo baigta ir 
dabar to milžiniško barometro 
“normalus“ aukštis yra 10 met
rų 89 cm. Barometras tas yra 
labai jautrus, nes kuomet pa
prasto barometro gyvojo sidab
ro aukštis pasikeičia 1 milimet
ru, tai šiame dideliame alyvos 
aukštis pasikeičia net 15 mili
metrų.

Barometras tas padarytas 
Italijos mieste Faenza, kad pa
gerbti atmintį garsaus fiziko ir 
barometro išradėjo Toričelli. 
Barometras tas yra aukšto pa
minklo pavydale, jo vidutinė 
kolona yra kartu ir barometro 
skalė. Šio milžiniško 11 metrų 

. aukščio barometro konstrukto-
dabar r’um buvo Florencijos astromi- 

l direktorius 
' Guido Alfani. Darant tokį dide- 
I lį barometrą reikėjo nugalėti 
'daug netikėtų kliūčių. Pradžio- 

Turkai priėmė naują alfabe ' Je barometro vamzdis manoma 
tą. Spalių 8 d. Turkijoj atsi- buvo padaryti iš stiklo. Bet joks 

stiklų fabrikas nesutiko prista
tyti tokio “vamzdelio“ 11 metrų 
ilgumo ir 20 cm. skersmens. 
Tuomet patį vamzdi buvo pada
rę iš alavo, ir tik pats viršus, 

I kur randasi “Toričellio tuštu
ma“ iš stiklo. Pripildžius baro-

*

darė visos mokyklos. Tai bus 
istoriška diena, nes nuo tos die
nos oficiališkai tapo 
naujas alfabetas. Vietoj 
ko, turkai* dabar vartos 
alfabetą.

Visiems valdininkams 
sakyta bėgiu dviejų mėnesių iš- mt‘trą, kaip tai išpradžių buvo 
mokti naują rašybą. O kurie numatyta, 
to nepadarys, tai bus pašalinti 8.wojo sidabro) pasirodė, kad 
iš darbo. ,

❖ »:< ❖

Ar Pilypas II nužudė savo sū
nų? Karališka»Ispanijos Aka- žymiai pasikeisdavo, 

klausdavo demija band.Vs patirti, ar kara- ‘ J
liūs Pilypas II prieš 360 metų mesniŲ skysčių ir tinkamiausiu 
nužudė) savo sūnų Don Carlos. ; ras^a alyva. Pripildžius vamzdį 

“Aš niekuomet nesvajojau“, alyva reikėjo jis apverstu 
pareiškė žymus ispanų chemi
kas, “kad bus kreiptasi į chemi
kus ir toksikologus išspręsti 
misteriją, kuri įvyko 1568 m. 
Labai galima, kad mes tą mis- 

' tei-iją. galėsime iSaiškinti. Jei- 
gu karalius Pilypas iš tiesų nu
nuodijo savo sūnų ir tam tiks
lui pavartojo aršeniką arba 
gyvsidabrį, tai galima beveik 
tikrai pasakyti, kad tų nuodų 
pėdsakai bus surasti. Bet jeigu 
jis vartojo organinius nuodus, 
t. y.^ nuodus padarytus iš aug
menų, tąsyk nieko tikro nebus 
galima patirti.

“Iš kitos pusės, aš negaliu 
suprasti akademikų nusistaty
mą išaiškinti tą misteriją. Kad 
nuimti dėmę nuo. karaliaus, jie 
privalėtų turėti įrodymą, kad 
princas nebuvo nunuodytas. O 
toks įrodymas, žinoma, yra ne
įmanomas. Viena galimybė yra 
ta, kad mes surasime nuodų 
pėdsakus. Bet jeigu mes tokių 
pėdsakų ir nesurasime, tai ir 
tame atvėjyj nebus galima tvir
tinti, kad Don Carlos mirė na- 
turališka mirtimi. Jis galėjp 
būti nunuodytas 
nuodais, kurie 
pranyksta“.

Don Carlos 
lios jaunuolis, 
nusilenkti savo tėvui. Karalius 
Pilypas įmetė jį į kalėjimą, kur 
jis 1568 m. numirė, turėdamas 
vos 23 metus amžiaus. Buvo 
paskelbta, kad ji^_ mirė nuo li
gos. Tačiau visą laiką ėjo gan
dai, jog tėvas jį nunuodijo. j 

Don Carlos buvo palaidotas 
Į, Escoria! palociuje. Iš jo kūno 
| beliko tik pelenai. Dabar grabas 

. bus atidarytas ir Carloso lie-' 
kanos atiduotos chemikams, ku- 

Laukia tvano ir kitokių no- rie tam tikrais eksperimentais

vieną dieną ėjo prezidento par
eigas. Kansas City, Mo., tapo 
pastatytas paminklas David 
Rice Atchisonui, kuris buvo 
Amerikos prezidentu tik vieną

įvestas
arabiš- 
lotynų

tapo į-Tai atsitiko taip. Prezidento
I Polko terminas pasibaigė kovo 

ch, ir jis suduoda jiešmeniu 3 d. 1849 m., o kovo 4 d. ta Į *
urėdą perėmė naujai išrinktas

Taylor.
Atchisonui kaipo senato pirmi-1 

Neilsėdamas jis dirba kastuvu, kiekvienas ninkuii tokiu budu teko viena 
pataikymas lenton atskamba Paltieliui džiaugs- dieni) citi prezidcnto pareigas.

Kuomet draugai 1_______
Atchisono, kaip jam patiko bū
ti prezidentu, tai jis atsakyda
vo, jog beveik visą savo termi-i 
na jis pramiegojęs. Mat, ką tik 
buvo užsibaigusi Senato sesija 
ir Atchison buvo labai pavar
gęs.

mu... pasilenkęs traukia lentą — o štai jis ją. 
laiko ir stovi ant varinio katilo.... į

dabar tau tėvas brangus pasidarė?;. . *!frS budama kamaraitėj nu-
jaučia, kad Paltielio namuose nėra... Tai kur 
gi jis?... Kodėl taip ilgai?... Eina prie durų...

* I žiuri šian ten, ištolo užmirksėjo žibintas. Tai
1 jis tamsumon su arkliu nuėjo, arklys koją išsi- 

Riin*nq Knhutn |,aužė?- Bet ^ifrė yra “seiferio“ duktė, ji ne- 
J ! simaįšo i Paltielio reikalą su arkliu... bet štai

arklys kūtėj sužvengia ir žibintas kur tai misi- , 

leidžia... šifre stovi išsigandus, bėga pirmyn ir 
kai Paltielis vėl žibintą pakėlė, šifrė pamato sa
vo vyrą duobėj — žila barzda siekia žemes....1 

Ji nori šaukti/bet iš baimės tyli.

rino Paltielis, kad tokiai motinai jos sūnus. 
“kadišą”*) skaitys.

Atvežtą sūnų iš Ukrainos broliai į Ameri-į 
ką atėmė ir Paltielis žino, kad j) i 
mis ir gnl kiaulieną valfyo, bet kadišą. jie'
saugos. Sunui išvažiuojant, Paltielis taip jam 
p„.>akė:

—Po manęs, sūnus, kaip ji s norėsit: man 
į pragarą nuėjus, “kadišo“ sakyt nereikia, bet 
žuvusiai moteriškei, jūsų motinai, jus “kadišą“ 
skaitysit.

Ir prarijo Paltielis akmeninę 
jo gerklėje buvo sustingus ir pakratė

ašarą, kuri
sūnų už

—Jei aš sužinosiu, jog kuris viens 
penkių sūnų “kadišą“ praleido, tai 
jiems, kad aš nueisiu į sinagogos kiemą ir tar
nas parašys prakeikimą jums mano vardu, ir 
tėvo prakeikimas ką nors reiškia. Tu klausyk, 
sunau! tėvas gali būti ir bemokslis ir prastas 
bernas, kaip aš, ir dar ko....

Paltielis jau tuomet savo g.ilvoj turėjo ve
dybas ir todėl manė, kad sūnus pyks ant jo, ir 
neskaitys ištikimai “kądišo“.

Ir trečiais metais po Frumės mirties Pal
tielis vedė. Visi žinojo, kad jo Frumė kaip 
šventa moteris žuvo. “Seiferis“**) Paltieliui 
savo dukterį, rudą šifrą, atidavė. Nejau
na mergina su užgraužta širdimi perleido 
savo jaunystę pas tėvą “seiferį“, didį 
varguolį. Nubudus ir nutilus ji Paltielio na
muose vaikščiojo, lyg svečiuose butų. Manė 
Paltielis, kad šifrą tokia tyli dėl baimės apie 
Frumę... Frumė gr tuose namuose virš dvide
šimties metų šeimininkavo. Bet štai šifrą sū
nelį pagimdo, sėdi savo kamaraitėj ir supa jo 
lopšelį, ir daugiau jos ir nematyti.

F rumės mirties dieną > Paltielis dar pager
bia. Dviejų svarų žvakę nuneša jis j sinagogą, 
o namie, gražiausiame kampelyje, užžibina lem
putę už Frumės sielą.

Ir štai šiandien šešti metai, kaip Frumė mi
rė... Dega lemputė, pakabinta virš “Šabeso Žva
kidžių“, prie kurių Frumė šabeso maldą kalbė
davo, daugiau pasidabruoti dėl šifros.

Ir Paltielio barzda reta ir žila, pats pasi
lenkęs ir balsas užkimęs, bet prieš akis jam sto

iš mano 
pasakyk

*) žydų taip vadinama kasmetinė mirites atminimo 
malda.

*♦) Žydų šventraščio raštininkas.

Pranašauja ugniakalnip išsi
veržimą. Dr. Thomas A. Jag-

1 gar, Havvajų ugniakalnio obser- 
Ji nori šaukti? bet iš baimės tyli. Ką tas vatorijos direktorius, pranašau- 

žmogus daro? šiandien jo žmonos mirimo die- ja, j°g prieš 1930 m. įvyks vul- 
na, tai jis sau duobę kasa?... kas čia yra?... I kapo Mauna Loa išsiveržimas.

j Oi 1 ! - jj I-S n • Irorl 111 Iz O VI

Užgirsta jis jos šauksmą.
Šifrute, aš katilą turiu, šaukia jis jai. 

— štai, na! — ir jis muša bato pasaga per va
rinį dangtį. šifru žino apie katilą. Bet nesi
džiaugia ir juo. Ji žino, kad Frumė tą užka
sė... Vėl Frumė... Ko nori tas žmogus iš savo 
mirusios moteries?... Kai jis glamonėjasi prie 
jos, šifros, ir ją glosto, šnabžda jai su senelio banginis (vilioryba) 
uždususiu balsu į ausį — apie Frumę, savo pir- giausia smagenų. 
mą žmoną, šifre gi dvidešimčia metų jaunes- vįeno banginio smagenys svė- 
nė už jį, tegul jis eina prie savo mirusios žmo- rg 7,000 grąmų. Tuo tarpu vy- 
nos....

—Štai, aš jį traukiu, katilą, žiūrėk, šifrute! 
Ir Paltielis mato virš savęs lyg Frumės iš

tiestas rankas, kai ji katilą iš jo rankų perėmė.
šifre prašosi:
—Palik rytdienai, —. ir vos ašaras sulaiko.
Paltielis atsako:

Eik, eik greitai namo, šifrute! katilą aš 
pats atnešiu.... Ar musų vaikelis vienas pasiliko? 

Ir šifrą, laibutė, visu kunu drebėdama, lyg 
jos kaulai po odos išmėtyti butų, bėga prie na
mų... tyliai ji verkia prie vaikelio lopšio.

Bet štai pasigirsta iš kambario bildėsis — 
Paltielis katilą atnešė... Subildėjo grindys, kad 
net pakabinta mirties atminimui, lemputė su
drebėjo.

—Frume! — šaukia Paltielis savo mirusią 
žmoną, — aš katilą turiu! — Ir šaukia toliau:— 
šifrute, eik šian... — Ji neišeina.

Padeda jis tuo tarpu ant suolo randelį, po 
randelio ir puodą ir štai jis priėjo iki sidabro.

—-Šifrute! — šaukia jis apimtas džiaugsmo. 
Ji išeina apsiverkus. Paltielis mano, kad ji Fru
me apverkia, tai jis ramina:

—Neverk, katele, neišmanėle, ji nori, kad 
tu gera šeimininke butum; ką tu turi prieš ją?

Bet nenori jis, kad Šifre ten kampe stove-j laimių. Prietaringi kiniečiai ii- bandys surasti nuodų.—K.

Rekordai rodo, kad to vulkano 
išsiveržimai įvyksta periodiškai 
—kas 20 metų. Dabartinis pe
riodas baigsis 1930 m.

Banginio smagenys. Prof. W. 
Weygandt, Hamburgo neurolo
gas, sako, jog iš visų gyvūnų 

turi dau- 
Pavyzdžiui,

rų smagenys bendrai imant, 
įvairauja tarp 1,280 ir 1,460 
gramų, o moterų tarp 1,140 ir 
1,340 gramų.

♦ * *
Elgiasi, kaip barbarai. Andre 

de Fouųuieres sako, jog fran- 
euzai po karo visiškai subarba- 
rėjo. Esą jaunoji gentkartė 
nesilaiko jokių manierų. Jau
nuoliai (o baisumas!) nemoka 
leidei tinkamai net ranką pa
bučiuoti.

♦ # *
Janitorių kursas. Cincinnati 

universitetas yra nutaręs įves
ti janitorių kursą. Esą mokyk
lų janitopai lošia labai svarbią 
rolę, todėl jie privalo tinkamai 
mokėti savo amatą. Jie privalo 
žinoti pagrindines sanitarijos 
taisykles, nes nuo to priklauso 
tūkstančių vaikų sveikata.

* * *

vandeniu (vietoji:

I vanduo šitam tikslui visai ne- 
I tinka, nes keičiantis oro tempe
ratūrai ir vandens stulpo aukš-

Tuo- 
met ieškoma buvo kitų, tinka-

kad Toričeljo tuštuma butų iš 
viršaus. Tai buvo ypač sunku 
padaryti, nes beveik visas

organiškais
laikui bėgant

buvo tvirtos va- 
kuris nenorėjo

TRUSTINft KOMPANIJA

Biržos Bankas

PRISIDEKITE
PRIE

MUSŲ 
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1110 West 35th Street,

Chicago
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Sveikatos Dalykai
Operacijos baimė

Rašo Dr. A. Mon tvidas

Yra tiesiog kvaila išsisukinė
ti nuo operacijos, kur jos rei
kia. Pavyzdžiui, vėžys pradžioj 
gali būti išplautas ir ligonis 
gali sveikas ilgą amžių gyventi. 
Neišpiauti, mirtis tikrai seks į 

! metus ar du. Neišpiausi pu- 
' liuojančio apendikso ir mirtis 
įvyks už kelių dienų. Nepada
rysi operacijos ant apsirgusios 
turž i nes pūslelės ir kančios ne
sibaigs arba ligonis mirs. Neiš
leisi pūlių operacijos pagelba 
iš vienur ar kitur ir sveikatos 
nebus, o jei jie svarbioj vie
toj, tai ir mirtis nuo jų

Nepadarysi operacijos, 
! kūdikis auga dūdelėse, 
gimdoj, ir moteris tikrai 

i Ruptura pas suaugusius

“Aš bijau, kad operacijos ne-, 
atlaikysiu“, arba “Operacijos 
nepaisyčiau, bet apmigdinimas 
sutrumpina amžių“, arba “Ge
riau jau lauksiu ir mirsiu, o 
operacijos bijau“, arba “Mano 
sesuo ėjo ant operacijos ir mi
rė, todėl aš jau neisiu“, šitokių 
nonsensų girdi kiekvienas gy
dytojas.

Dalinai ligonių kaltinti nega
lima, nes operacijos chirurgams 
reiškia pusėtiną pinigą ir jie 
Amerikoj, kur visi vejasi dole- , buti n
n, tų operacijų daro perdaug.!,„ b„.„ „u.___
Tai yra neištyrę tinkamai ligos,' 
neatradę ar operacija reikalin
ga, kalbina ligonį prie peilio. 
Kiti tiesiog sveikus žmones su
agituoja pasiduoti piaustymui.

seks, 
kada 
o ne 
mirs.

maudynės čia negelbės. Neno
rint sirgti arba norint nuo mir
ties išsigelbėti, vienintelis ke
lias yra operacija.

Chirurgija išplėšia iš mirties 
nasrų milionus žmonių; kitus 
milonus paliuosuoja nuo kančių 
ir sugrąžina jiems sveikatą. 
Gydymas trumpas ir tikras. 
Ligonis turėtų nudžiugti išgir
dęs, kad jo liga prašalinama 
chirurginiu keliu. Kur kas tan
kiau jis išgirsta, kad nė ope
racija ir vargiai kiti budai jam 
gelbės.

Operacijos daromos ar bent 
turėtų būti daromos, kur be jų 
nėra kito budo išgydyti. Kur 
operacija reikalinga, niekas ki
tas negelbės. Ir jei kvailių ir 
tamsunų pasaulyj nebūtų, tūli 
žmonės negalėtų jų apgaudinė
ti “gydymu be operacijos ir be 
peilio’’. Gydytojai negydo pei
liu ir operacijomis nė skarla
tinos, nė žarnų uždegimo, nė 
raupų, nė dešimčių kitų ligų. 
Ar girdėjote gydytoją operaci
ją patariant nuo niežų, nuo 
plaukų slinkimo, nuo vidurių 
kietėjimo, nuo plaučių džiovos; 
nuo cukraus ligos, nuo kraujo I • • • A A O M F v • A • t • •

NAUJIENOS, Chicago, III.

(Atlantic and Pacific l'hoto]

Lėktuvo liekanos netoli Detroito. Tuo lėktuvu skrido kap. 
Clement Brown ir jo sužieduotine Margaret Uhle. Abu žuvo 
nelaimėj.

Šeštadienis, lapkr. 3, 1928

KALĖDŲ EKSKURSIJA 
I Lietuvą 

Puikiausiu Greitlaiviu 

AQUITANIA
Gruodžio (December) 5-tą dieną

iš New Yorko stačiai j Cherbourgą, 
o iš ten gelžkeliu i Kauną

Pusšeštos dienos vandeniu, pusantros paros gelžkeliu — 
ir jau busite Lietuvoje, kur linksmai praleisite Kalėdų ir 
Naujų Metų šventes, pasivėžinsite rogėmis, ramiai pra
leisite ilgus žiemos vakarus giminių ir draugų būryje.

Ekskursiją veda žinomasis visuomenės darbuotojas 
Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininkas

p. Pijus Bukšnaitis

Be to, 
nepri- 
gydy- 
netoli

Aš nesakau, 
yra keblesnis

mai sako, kad Amerikoj pada
roma daugiau nereikalingų ope
racijų, negu reikalingų, 
chirurgija užsiima visai 
tyrę arba mažai prityrę 
tojai. Ant nelaimės,
kiekvienas naujas gydytojas 
musų dienose, lyg tik spėjo ofi
są atsidaryti, tuoj jaučiasi bu
siąs specialistas chirurgijoj ir 
tik apie operacijas kalba ne tik 
su garažmanais, o ir savo pro
fesijos draugais.
kad chirurgija
dalykas už kitas medecinos spe
cialybes, bet kiekvieną specialy
bę reikia ilgokai studijuoti, il
gokai pratintis joje dirbti. Ge- 
neralis praktikuotojas, kuris po 
namus važinėjasi visokias ligas 
gydydamas, tarnauja prie gim
dymų, gydo kūdikių, moterų ir 
vyrų visas ligas, neturi nė lai
ko, ne kitų progų tapti geru 
chirurgu, nes ir taip jam per- 
maža laiko viską kiek nors žmo
niškiau atsiminti ir sekti.

Nestebėtina, kad ligoniai pa
ragavę nepatyrusio chirurgo 
darbo, jei lieka gyvi ateityj 
bijo operacijų. Bet ar tai reiš
kia, kad jie gali pasirinkti eiti 
ant operacijos ar
ne: jei liga yra tokia, kurią 
tik chirurgas gali 
pasirinkimo nėra, tik chirurgą 
galima pasirinkti. Daugelis 
gydytojų, kurie ligą suranda, 
chirurgija ir neužsiima: ligoni 
jie paveda patyrusiam chirur
gui. Kartais mokestis pasidali
nama, nors tai pripažinta ne
etišku elgesiu, kartai ne. Ligo
niui tai nesvarbu, nes jis bran
giau nemoka.

neiti? Visai

prašalinti,

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j' i e n o s e.

Čekiškos plunksnos, musų pačių 
importuotos, bulius plunksnos, že
miausios kainos, 
svarui .............................................V
RINKTINES rųšies QOa
svarui   ........................vw v
Rankoms plėšytos C ji *7Q

Geriausias čekiškas au- 
dimas ipilams, yardas .......

Reikalaukit pavyzdžiu

Becks Dept. Store
3321-25 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

ta,kaip tik chirurgija. Netoli vi
si navikai (tumorai) prašalina
mi tik operacija. Iš vietos iš
ėjusi arba sudraskyta gimda 
kankina moterį ir sudaro pavo
jų sveikatai ir kokis kitas gy- 
rymas gali būti sėkmingas ne-Į ligų ir t.t.? Yra šimtai ligų ir 
gu chirurgija? Atsirado inks
tuose ir šlapimo dūdelėse ak
menėliai, užsikimšo žarna ir 
maistas neina žemyn, prakiuro 
skrandy opa, pasidarė tonsilai 
pūliuoti, kakle gūžinės liaukos 
ėmė nuodus leisti ir šimtai pa
našių atsitikimų. Nė maistas, 
nė oras, nė pasilsis, nė vaistai, 
nė gimnastikos, nė elektra, nė

sveikatos pairimų, kuriuose ope
racija butų kvailiausias dalykas, 
kartais ji užmuštų ligonį. Gy
dytojai niekuomet nepataria 
operacijos tokiuose atsitiki
muose, 
ei jos 
todėl, kad gydytojas netyrinė
ja gana ligos ir padaro klaidą 
jos spėjime, arba yra da nepa-

tyręs ligas atskirti, ir retuose 
atsitikimuos chirurgija vartoja
ma pasipinigavimo tikslu. Pav., 
man yra žinomas vienas neblo
gas chirurgas, kuris jau mirė 
ir kuris kiekvienam atėjusiam 
pas jį lietuviui ligoniui (apie 
kitus nežinau) pilvą piove arba 
norėjo piauti. Bet, man rodos, 
lietuviams tai labai patiko, nes 
jie ir draugus ir gimines nusi
vesdavo. Kitas apgavikas, ku
ris plačiai garsindaosi, o gal da

ir garsinasi ir lietuvių laikraš
čiuose ir kuris jau nesykį tapo 
teismų nubaustas, piaustė vi
siems atėjusiems lietuviams ir 
kitiems ir nosis, ir gerkles ir 
net akis. Lietuviai irgi net 
draugus nusivesdavo papiaus- 
tyti.’ Velniai žino kame daly
kas: kuomet operacijos nerei
kia, jie jos nebijo ir leidžiasi 
pjaustyti, kuomet jos būtinai 
reikia, jie bijo. Gal ir kitų tau
tų žmonės tokie pat.

Užsisakykite vietas ir klauskite paaiškinimų ar
čiausioje musų agentūroje, arba rašykite mums:

Vėlesni išplaukimai iš New Yorko: 
BERENGARIA ....... Gruodžio 14, Sausio 4
MAURETANIA .... Sausio 11, Vasario 16 
AQUITANIA ............... Vasario 1, Kovo 1

Lithuanian Dept.
346 N. Michigan Avė., Chicago, III.

Vienas Tonas, ar Visas Vežimas

(3nsjmgrs (ompany
(G) | elephone

I FRANKLIN

niekuomet
tokiuose

Nereikalingos opera-
padaromos tankiai

>0

Atwater Kent, 7 tūbų, elektrikims 
setas su viskuo .......
Atwater Kent num. d0

Balsuok pas BudriKą
Norėdamas įsigyti gerą Radio, užeik pas mus. Dabar prieš rinkimus pas mus yra 
specialiai sumažintos kainos ir yra didelis pasirinkimas visokią modelių. Greitas pa
tarnavimas. Išmokėjimais. Radios parsiduoda tik geriausių išdirbysčių, k. v. R.C.A. 
Raidolos, Atwater Kent, Bosch, Majestic, Freshman, Zenith, Sparton, Victor, Kolster, 
Brunswick.

Nežiūrint didumo jūsų užsakymo ant 
anglių ar koksų—ar jis siekia vieną toną, 
ar šimtą—jus gausite iš mus tiek pat vie
nokį rūpestingą patarnavimą.

Mandagus patarnavimas, 
patikimas pristatymas.

IĮCOAL" COKE - ICE 
7BUILDING MATERIAL

JAMES M. 
VVHALEN iPCROWE

HENRY A. Aid. ROSS A.
BERGER WOODHULL

Put your faith in the men who • 
have proved their ability and trust* 
worthiness!

I

These Democratic nominees are 
pledged to complete the world’s 

* greatest sanitary a improvements 
uithout special assessrnent on any 
property ounerl

T. J. Crowe 
to James M. Whalen

Henry A. Berger
—and to fili Vacancy

Aid. Ross A. WoodhulL
as

Sanitary District Trustees

■IK

Boshc ar Sparton 8 tūbų po S195

u

RADIOLA
RADIOLA
RADIOLA

No. 60
No. 62No. 51

No. 18
No. 28

DU

Mm
ĮffiglijbyĮ j

i

RADIOLA
RADIOLA
RADIOLOS No. 100A Spykeris
RADIOLOS No. 103 Spykeris ...

$175
$375

JOS. F. BUDRIU Ine.
Tel. Boulevard 4705

| Į 
is '• *

3417-21 So. Halsted Street
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KAIP KINAI 
ŽVEJOJA

vie-Pietų Kinijoje žuvys tai 
nas svarbiausių gyventojų mai
sto dalių. Todėl žvejyba yra 
ten nuo seniausių laikų plačiai 
išsivysčiusi. Ji naudojasi kar
tais labai gudriomis priemonė
mis, kurios kitur yra visai ne
žinomos. Ypač įdomus yra žu
vų gaudymas su paukščių kor- 
moranų pagalba. Kormoranai— 
tai dideli paukščiai, gyvenan
tieji jurų ir upių pakraščiais; 
labai gerai moka plaukioti ir 
nardytis. Minta jie žuvimis, 
yra labai ėdrus ir todėl šiaip 
yra žuvininkystei kenksmingi. 
Bet kinai mokėjo iš tų kenks
mingų paukščių padaryti savo 
geriausius padėjėjus.

įsakymą “į vandenį!” Kormora- 
nams vandenin metama žuvų 
ir tokiu budu jie išmoksta ir 
pripranta jas gaudyti. Po kiek 
laiko žvejys virvės pagalba iš
traukia jus į krantą ir tuomet 
švilpia kitokiu budu, norėdamas 
juos pripratinti prie signalo “į 
krantą!”. Po mėnesio tokio mo
kslo dar apie 1 mėnesį panašus 
mokslas eina jau iš laivelio ir 
jau po to—kormorano lavini
mas yra baigtas, ir jie turi pra- šalina laivus, 
dėti dirbti. Jei kuris nors ma
žiau gabus komoranas neišmoko 
per tą laikų savo amato, tai 
liūdnai baigia savo karjerą ant 
šeimininko stalo.

Gerai išdresiruotas patinėlis
kormoranas kainuoja 6—7dole-'iki 150 mylių į valandą, 
rius. Patelės, kaip žymiai silp- buvo tikras potvinys. 
nesnės, yra daug pigesnės.

(“Przyroda i Technika”).

šiltose jūrėse tarpe Vakarų In-’arba dvi liepos mėn., dažniau- 
dijos ir Afrikos pakrančio. Gal šia rugpiučio, rugsėjo ir spalio 
prasideda kaip mažos oro sro-(mėn., tik viena arba dvi Jie- 
vės, bet su temperatūros ir oro pos mėn., dažniausia rugpiučio, 
liermainomis pasigreitina, kol 
tampa viesulą įtraukdamos orą 
taip kaip įtraukia “vacuum” 
valytojas.

žiūrint į tą viesulą, žmogus 
negali tikėti, kad ištikro tai' 
viesulą. Jis tik mato baisiai 
stiprų vėją, kuris iš kelio pra- 

medžius, namus,
trobas ir viską. Jeigu gan il
gai žmogus žiūrėtų į viesulą, 
matytų, kad į laiką pradeda ke
liauti į kitų pusę.
apie 100 mylių į valandą. 
Juan viesulą keliavo nuo

Keliauja 
San 
132 
Tai

4

rugsėjo ir spalio mėn.
Vėliausia viesulą prasidėjo 

Vakarų Indijoj. Persikėlė į

Lesser Antilles. Vėliaus pasiro
dęs Virgin Islands ir už kelių 
valandų jau buvo San Juan’e. 
Užpuolė musų Floridų ir keliavo 
j pietines valstijas ir galas net 
pasirodė Su v. Valstijų rytuose 
tik jėga nusilpnėjo. (FL1S).

MALT TONIC - £XTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

tymus Lietuviai Remia
LOUIS L. EMMERSON

žuvų gaudymas su kormora- 
nais atliekamas tokiu budu: 
paprastai anksti rytą labai 
lengvučiame laivelyje arba sie
lyje iš bambukų išvažiuoja tik 
1 žmogus ir paima kartu kelis, 
kartais net 10 su viršum, kor
moranų. Kormoranai tupi labai 
ramiai iš šonų. Atvažiavęs į 
žuvų gaudymo vietą —žvejys 
tam tikru budu sušvilpia, ir iki 
šiol visai ramus kormoranai 
tuoj šoka j vandenį, nardo ir 
gaudo žuvis. Sugavęs žuvį, 
kormoranas stipriai ją laiko 
savo snape ir plaukia prie lai
velio. čia žvejys padeda jam 
įlipti į laivelį, paima iš jo žuvį 
ir įmeta į savo krepšelį, o kor
moranas šoka atgal Į vandenį. Ir 
taip nuolat tai vienas, tai kitas 
kormoranas vis atneša žuvų, o 
žvejys tik jas ima ir meta 
krepšelin. Po poros valandų to-1 
kio nuolatinio darbo, žvejys vėl 
sušvilpia, bet jau kitaip, ir visi 
kormoranai grista į laivelį. Čiai 
leidžiama jiems 1 
Paskui vėl turi šokti į vandenį i 
ir toliau gaudyti žuvis, ir taip 
kartais net per visą' dieną. At-1 
sitinka, kad kormoranas po 
vandeniu įsikimba į tokią didelę 
žuvį, kad vienas negali jos iš
traukti. Tuomet kiti jam pa
deda ir 2—3 arba ir dar dau
giau traukia tokių didelę žuvį 
prie laivelio. Kartais kai ku
rie kormoranai tinginiauja ir 
vietoj nardyti ir gaudyti žuvis 
—plaukioja sau prie laivelio. 
Tuomet žvejys bambukine lazda 
juos muša, kol ir jie nepradės 
darbuotis.

Tokio gaudymo laiku patys 
kormoranai žuvij neėda, ne to-

Vėjai vėtros ir 
viesulos.

Kaip smarkiai vėjas pučia? 
Užklausk trijų žmonių, ir jie 
taus duos tris skirtingus atsa
kymus. Kas vienam atrodo 
lengvas vėjelis, kitam bus tik
ra audra.

šiandien moksliškais instru
mentais galima spręsti vėjo 
greitumą. Sulig tos skalės, 
“menkas vėjas’’ keliauja apie 7 
mylias į valandą. Tuoj veidas 
pajaučia oro permainą. Durnai 
parodys, į katrą pusę vėjas pu
čia.

“Lengvas vėjelis” keliauja 
nuo 8 iki 12 mylių į valandą ir 
galima pažinti nuo lap'ų ir me
džių šakučių, nes nuolat lin- 
kuoja. Jame galima iškabinti 
lengvą vėliavą?'

“Vidutinis vėjas” pučia nuo 
13 iki 19 mylių į valandą, su-F 
kelia dulkes, mažos šakos suju-

Vakarų Indijos viesulos nuo
lat keliauja tuo pačiu keliu. Bet 
audros stiprumas mainosi. Ir 
visos vėliaus persikelia j šiau
rius. Daugelis persikelia į 
šiaurius, kuomet dasiekia ryti
nę dalį Porto Kičo. Kadangi 
viesulos prasideda nuo veikimo 
šilumos ant orinio spaudimo, 
viesulos pasirodo vasaroj ir ru
denį. Porto Rico nei sykį per 
pereitus 40 metų nepasirodė 
viesulą birželio mėn., tik viena

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai
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| Gubernatorius Ant 
Republikonu Tikieto

jie yra labai ėdrus, bet kad 
žvejys užriša kaklą tokiu budu. 
kad jie didesnių žuvų negali 
praryti. Jei ir pasitaiko pra
ryti, tai tik kokią nors mažą, 
o ir tokią kartais žvejys išspau
džia iš paukščio pilvo ir paima 
į savo krepšį. Pasitaiko betgi 
taip gerai dresiruotų paukščių, 
kad jiems nereikia nė kaklo 
užrišti: jie patys geru noru, 
ką tik sugauna, viską šeiminin
kui atiduoda. Kuomet jau 
gaudymas pabaigtas, tuomet 
žvejys atriša jiems kaklus ir 
dar kartą paleidžia juos į van
denį. Tuomet kormoranai gau
do žuvis patys sau ir prisiso
tina kiek reikia. Kai kurie žve
jai patys maitina savo kormo- 
ranus arba smulkiomis žuvytė
mis arba pupom ir žirniais.

Kormoranų tarnyba, kaip iš 
to matome, yra sunki. Jie turi 
per kelis mėnesius labai daug 
dirbti, todėl neilgai ir gyvena. 
Po kokių 5 metų tokio darbo 
kormoranas pradeda menkėti, 
nustoja savo plunksnų ir žus-

kiek pasilsėti. da ir P-valiai linguoja.
. , į “šviežias vejas keliauja nuo

19 iki 24 mylių į valandą ir 
maži medukai su lapeliais pra
deda linguoti. Ant vandenio 
pagimdo mažas vilnis.

“Stiprus vėjas”’ sujudina di
deles šakas ir net medžius, sun
ku vaikščioti prieš šitą vėją. 
Telegrafo ir telefono vielos pra
deda švilpti. Greitumas yra 
nuo 25 iki 38 mylių.

“Vėtra” nuo 39 iki 54 mylių 
greitumo nulaužo šakas nuo 
medžių, jau negalima gręitai 
vaikščioti Gali sugriauti ,na
mus.

“Pilna vėtra” keliauja nuo 55 
iki 75 mylių į valandą, išrauna 
medžius ir gal sugriauti tro
bas.

“Sūkurys” yra oro priešinga 
srovė, kuri sutraukia dulkes, 
kartais net nuplėšia lapus, iš 
išpučia juos šimtus pėdų į au
kštį. Smarkus sūkurys užpuo
la labai mažą dalį ir įtraukia 
sunkius daiktus arba juos išsu
ka iš vietų.

“Pražūtingą vėją’’ vadina cik
lonu. Ciklonas yra vėjo cirku- 
liariška sistema, kuri užpuola 
didelę dalį žemės, kartais net 
1,000 mylių.

Smarki vėjo cirkuliariška 
sistema, ypatingai Atlantiko ir 
Caribbean tropikuose ir pus- 
tropikuose, kuri užpuola dide
lę dalį žemes ir kuri labai toli 
keliauna, yra vadinama baisi 
audra arba viesulą. Paprstai ke
liauja šimtą myliij į valandą, 
kad nors visus vėjus 75 mylių 
j valandą greitumo vadina “di
delę audrą”.

Audra, kuri išnaikino Porto 
Kičo ir užpuolė Floridą* Daugu
mas taip vadinamų Vakarų In
dijos audrų, praneša National 
Gcographical Society, prasideda

Kormoranų patelės sudeda po 
kelis kiaušinius, kuriuos pa
prastai išperi vištos. Išperėti 
mažiukai labai bijo šalčio, todėl 
laikomi yra vatoje ir šiltoję 
vietoje. Kai jie išauga praside
da jų mokymas. Juos pririša 
už kojos prio upės arba tven
kinio kranto. Paskui žvejys 
paėmęs lazdą—varo juus į van- 
renį ir tuo pat laiku ypatingai 
švilpia. Tas švilpimas reiškia

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą

Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite

EUDEIKĮ
Kodėl Jus Turite Šaukti Eudeikį

Tam yra daug priežasčių. Viena svarbiausių priežasčių yra ta, 
kad Eudeikis pats išdirbinėja karstus (granus) ir todėl gali 
daug pigiau parduoti negu bile vienas kitas graborius. Kainos 
grabų yra įvairios — nuo $25 ir daugiau. Ir tos kainos yra aiš
kiai pažymėtos ant grabų.
Visokiuose šermenų (pagrabų) reikaluose visuomet kreipkitės 
pas graborių Eudeikį, jus čia gausite greitą, atsakantį ir man
dagų patarnavimą.

Nedėlioj, Lapkr.-Nobember 4,1928
▼*
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DIDYSIS OFISAS:
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS 

3201 Auburn 
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SKYRIUS
4447 So, Fairfield 
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1410 S. 49th Ct 

, Cicero 
Tel. Cicero 3794

Išreikšdami pasitikėjimą, kad Louis L. Emmer- 
son, Republikonų kandidatas į Gubernatorius, duos 
valstijai tvarkią, ekonomišką ir konstruktyvę ad
ministraciją, žymus Chicagos lietuviai piliečiai in- 
dorsavo jo kandidatūrą ir remia jį ir jo bendrus 
ant Republikonų tikieto.

Jie nurodo, kad per pastaruosius 11 metų p. 
Emmerson vesdamas Valstijos Sekretoriaus ofisą, 
svarbiausi ofisą po gubernatoriaus, parodė, kad biz
nio tvarkumas gali būti pritaikintas ir prie visuo
meninės administracijos. Ofiso biznis labai padi
dėjo, bet vedimo išlaidos žymiai sumažėjo, palygi
nus su padidėjimu biznio.

Apie $100,000,000 p. Emmerson surinko ir pri
davė valstijos iždinei viešųjų kelių statybai. Jis 
buvo vienas tų, kurie išdirbo pieną tiesti kelius iš 
pinigų sumokamų už automobilių laisnius ir neuž- 
dedant tiesioginių taksų ant žmonių.

Savo kampanijoj j gubernatoriaus vietą, p. 
Emmerson prižada, kad jo administracija išdirbs 
rimtą pertyarkimą taksų sistemos, kuri nuimtų 
nuo namų ir kitokių nuosavybių nelygaus taksavi- 
mo naštą, kurią jie dabar neša. Jis prižada vesti 
valdžios reikalus ekonomiškai, tuo sumažinant ad
ministracijos išlaidas. Jis dėmisi įst atymais nau
dai darbininkų ir dėl paakstinimo industrijos ir 
reikalaus tinkamo tvarkimo visų valdžios departa
mentų.

Jo bendrai ant valstijos tikieto dalyvauja vi
suomeniniame gyvenime per daugelį metų ir yra 
gerai žinomi Illinois gyventojams. Jie eis savo 
pareigas taip, kaip visuomenė turi teisės reikalauti. 
Tarp tų kandidatų yra sekantys:

OTIS F. GLENN, kandidatas į Jungt. Valstijų 
Senatorius, yra buvęs narys Illinois valstijos se
nato ir yra gerai žinomas Chicagos advokatas.

FRED E. STERLING, kandidatas į Vice-Gu- 
bernatorius (tą vietą ir dabar užima), yra laikraš
čio leidėjas Rockforele ir ilgus laikus eina visuo
menines pareigas.

WILLIAM J. STPATTON, kandidatas į Vals
tijos Sekretorius, pirmiau buvo galva Konservaci
jos Departamento.

OSCAR NELSON, kandidatas į Auditor of 
Public Accounts (tą vietą ir dabar užima), yrą ge
rai žinomas bankierius ir viršininkas kelių indus
trinių korporacijų.

OSCAR E. CARLSTROM, kandidatas i Attttr- 
ney General (tą vietą ir dabar užima), pasižymėjo 
savo tarnyba karo laukuose laike pasaulinio karo 
ir yra gabus advokatas ir visuomenės reikalams 
tarnaująs žmogus.

RUTH HANNA McCORMICK, kandidatė į 
Congressman-at-large, yra viena iš geriausia žino
mų moterų Jungt. Valstijose.

RICHARDYATES, kandidatas į Congressman 
-at-large (tą vietą ir dabar užima), yra buvęs 
Illinois gubernatorius ir sūnūs karo gubernatoriaus 
Richard Yates. Jo darbuotė Kongrese rekomen
duoja jo išrinkimą.

Šis stiprus tikietas užsitarnauja paramos visų 
gerų piliečių.

Išrinkimas Herbert Hoover ir Charles Curtis 
prezidentu ir vice-prezidntu ir Louis L. Emmer
son ir jo bendrų ant valstijos tikieto, yl’a svarbiau
sias dalykas norint geros valdžios visoje šalyje ii’ 
valstijoje.

Republikonų administracija užtikrina tvankią 
ir teisingą valdžią.

Šis pareiškimas yra remiamas sekamų įtekmin
gų lietuvių, kurie pasirašė po pareiškimu, raginan
čiu visus remti Republikonų tikietą:

Kottuška Operete

Stato Pirmyn Mišrus Choras
Dania Society Hali

1651-53 N. Kedzie Avė
Pradžia 8 vai. vakare
širdingai visus kviečia Rengimo Komitetas

Joseph J. Elias, prezidentas Universal State 
Bank, 33rd & S. Halsted Sts.

Dr. Anthony J. Zimont, Dentistas, 3252 S<L 
Halsted St.

Anthony A. Slakis, Advokatas, 77 
Washington St •

Kasimir P. Gugis, Advokatas, 127 
Dearborn St.

John B. Brenza, 29 S. LaSalle St.

WesC

Nortli
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Politiškų problemų
evoliucija

Dabar kasdien girdime labai 
daug apie “svarbias problemas“, 
apie kurias visa kova sukasi 
panti daugiausia balsi). Nieks 
negali tikrai perstatyti, kokios 
yra tos “problemos“. Kad nors 
visos partijos savo progrannio- 
se išdėstė svarbiausias dabarti
nės valdžios problemas ir siūlė 
planus/ kaip jas išrišti, bet tos 
partijos negali iš anksto spręs
ti kokios ištikrųjų yra svar
biausios problemos. Tą tik pa
tys žmonės gali nuspręsti.

Sakoma, kad ne politiškos 
partijos, bet patys žmonės, pa
daro tikras politiškas proble
mas. Prieš seimus labai daug 
žmonių tikėjo, kad tarifo klau
simas, apie kurį daugybė poli
tiškų kovų sukosi praeityje, 
bus viena iš svarbiausių šios 
kampanijos problemų. Bet abid
vi didelės politiškos partijos 
pasiryžo apsaugoti namines 
industrijas nuo svetimos kon
kurencijos ir taip tradicijona- 
liška tarifo problema pranyko. 
Pagelba žemdirbiams buvo pir
mos svarbos vakarinėms vals
tijoms, kuomet rytuose ir pie
tuose daug pastangų dėta pa
daryti prohibiciją rinkimų di
džiausia- problema.

Kova tarpe didžiulių politiškų 
partijų sukasi aplink vieną ar
ba dvi problemas, kurios sukė
lė daug nesutikimų.

Pirmosios politiškos kovos. 
Nuo pat pradžios musų nepri
klausomybės įvairios partijos 
turi savo palinkimus. Ne tik 
balsuotojų, bet ir politikų nuo
monės mainosi ne tik kaslink 
valdžios praktiškų būdų, bet ir 
teoretiškų doktrinų. Pradžioje 
19-to šimtmečio buvo dvi atski
ros politiškos grupės—Federa- 
listai ir prieš-Federalistai arba 
“ Jef fersonieėiai F ederalistai,
Alesander Hamilton vedami, 
bandė pirmon vieton pastatyti 
šalies komercialiskus interesus 
ir įsteigti stiprią centralizuotą 
valdžią, kuri galėtų apsisaugoti 
nuo užpuolimų svetimų šalių.

Bet Thomas Jeffersonas ir jo 
politiška partija, nenorėjo su- 
centralizuoti valdžią. Jo akyse 
Federalistai perstatė Europos 
aristokratijų dvasią, su jų ne
apykanta ir baime žmonių. Jef
fersonas pakėlė valdžios demo
kratiškų principų klausimą ir 
taipgi valstijų autonomiją, ir 
todėl jis laimėjo rinkimus.

Pradedant su Jeffersono ad
ministracija 1801 m. Demokra
tų partija valdė šalį šimtmečio 
bertainį, sustiprindama savival- 
dystę ir aprubežiuodama fede- 
ralės valdžios autoritetą.

Svarbus vergijos klausimas. 
Sekanti didžioji problema buvo 

vergijos klausimas. Tas klausi
mas bnvo išrištas ne balsavimu 
arba rinkimuose, bet kovos lau
ke. Su pietinni valstijų reika
lavimu, kad vergai prisidėjo 
prie jų ekonomiško gerbūvio, ir 
šiaurinių valstijų reikalavimu, 
kad vergija butų sulaikyta ir 
vėliaus visiškai panaikinta, ver
gijos klausimas buvo svarbus 
1852 m. rinkimų klausimas, 
taipgi užėmė svarbią vietą 
sekančiuose dviejuose rinkimuo
se. Thomas Jeffersono įsteig
tos partijos pietinė dalis buvo 
vergijos čampionu. 1852 metų 
politiškame programe pietų de
mokratai pareiškė, kad Kongre
sas neturėjo teisės kištis į “na
mines institucijas“. Tas lietė 
vergiją, pietų svarbiausią “in
stituciją“. Pietų demokratai 
taipgi pareiškė valstijų indivi- 
dualę teisę prasišalinti iš Uni
jos.

Naujai įsteigta Rėpublikonų 
partija savo pirmo seimo 
(1856 m.) programe pareiškė, 
kad “turime užlaikyti Uniją“, ir 
užtvirtino Nepriklausomybės 
Deklaracijos dėsnį, kad “visi 
žmonės yra lygus“. Bet 1860 
m. ir 1864 m. rinkimuose Lin- 
colnas dramatiškai pastatė šitą 
klausimą kaipo svarbiausią val
džios klausimą.

Kitų linkimų problemos. Po 
civilio karo du iš keturiolikos 
prezidentų buvo demokratai; 
abudu tarnavo po du terminus; 
dvylika buvo republikonai. In- 
dustriališkas išsivystymas, 
aukštas apsaugojamas tarifas, 
gamtos turtai, federališkų iš
laidų ekonomija ir užlaikymas 
*Monroe Doktrinos buvo svar
biausios rėpublikonų partijos 
problemos. Iš kitos pusės, ta
rifas “tik pelnui“ valstijų tei
sės, asmeniška laisvė, imperia
lizmo pavojai buvo svarbiausios 
Demokratų politiškos proble
mos.

1884 m. ir vėl 1892 m. Cleve- 
landas, demokratų kandidatas į 
prezidentus, laimėjo rinkimus, 
kuomet stovėjo už “teisingus 
pinigus“ ir Jeffersono liberališ
kus principus. «

Finansai tapo svarbiu klausi
mu 1896 m., kuomet demokratų 
kandidatas, William Jennings 
Bryan, vedė kovą prieš “aukso 
kryžių“, nes jis buvo' prielan
kus atsidavusioms interesams.

Tuoj po civilio karo^ Socialis
tų Partija pasirodė Su v. Vals
tijose, iškeldama “klasių kovos“ 
problemą, ir norėdama įtseigti 
kooperatyvišką valstiją. Ji no
rėjo įvesti daugybę reformų. 
Tik 1892 m. pirmą syk socialis
tai siūlė kandidatą į preziden
tus, ir rinkimuose gavo 21,512 
balsų. Bet jiems duoti balsai 
vis augo, kol 1920 m., Debs 
gavo 920,000 balsų prieš 9,000,- 
000 demokratų balsų ir 16,000,-

000 rėpublikonų balsų. Nors jie 
nebuvo pasekmingi prezidenti
niuose rinkimuose, teeinu kai 
kuriose vietose Suv. Valstijose 
buvo pasekmingi. Jiems pasi
sekė išrinkti majorus, narius į 
valstijų legislaturas ir 1.1.

Kuomet Theodore Rooseveltas 
apleido Rėpublikonų Partiją 
1912 m., jis sukėlė naujas prob
lemas. Buvo Progresyvių Par
tijos kandidatas į prezidentus. 
Pirmą syk visa šalis diskusavo 
tokius klausimus kaipo “socia- 
lišką teisybę“, žmonių teisę! 
pradėti įstatymdavystę, teisę 
prašalinti teisdanus ir išrinkti 
oficialus ir t.t. •

1920 m. Rėpublikonų partija 
vėl buvo pasekminga.

Roosevelto pasiūlytas 191‘2 
metų problemos, vėl atgaivin
tos 1924 m., kuomet Ukininkų- 
Darbo partija, atstovaudama 
darbą, ūkininką ir liberališkus 
elementus, nominavo senatorių 
La Follette į prezidenus. Šita 
pastanga, įsteigti stiprią “tre
čią partiją“, surinko net 4,800,- 
000 balsų iš 29,000,000 balsų.

Sekančiuose rinkimuose bal-
suototojai galės pasirinkti vie
ną iš penkių kandidatų. Apart 
Rėpublikonų ir Demokratų par
tijų, kandidatus siūlo Socialistų 
partija, Prohibicijos partija ir 
Darbininkų (Komunistų) parti
ja. Balsuotojai galės pasirinkti 
jiems geriausią kandidatą.

Politiškos problemos vis mai
nosi su permainomis ekonomiš- 
kri.e ir socialiame gyvenime.

(FLIS).

REIKALINGA
Senų Radio setų, Phonografų ir kitų muzikalių instrumentų 
be skirtumo kaip seni jie yra; mes už juos mokame geras kai
nas perkant naują ZENITH Radio. j
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Automatiškas tunijimas,
Dynamiškas speakeris,
Puikus Balsas-tikra Radio sensacija šiuose metuose

Krautuvė atdara vakarais. Lengvais išmokėjimais

Jns F Sudrik, inc.
Tel. Boulevard 4705 3417-21 S. Halsted St.
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Vach-el Lindsay, poetas iš Springfield, 111., kuris šiomis 
dienomis laimėjo $500 už savo eilėraščius. Tą dovaną jis gavo 
nuo. žurnalo “Poetry“.

Senatvės problema

Dabartiniu laiku beveik kiek
vienas Suv. Valstijų apskritys 
kokiu nors budu aprūpina se
nus žmones, šioje šalyje turime 
“beturčių namus“, “darbo na
mus’“ ir taip vadinamus “betur
čių ūkius“. Paprastai tos įstai
gos yra labai senos ir senieji 
su didele baime vyksta į tuos 
beturčių namus, nes nežino kas 
ten jų laukia. Ir kaip atrodo, 

moterų Suv. Valstijose 65 metų 
amžiaus ir dauginus.

National Civic Federation ne
labai senai išdavė raportą apie 
jų vestą tyrinėjimą ekonomiško 
ir fiziško padėjimo ypatų 65 
metų amžiaus ir dauginus. Ves
tas tyrinėjimas inėmė 11 mies
tų ir 2 miestelius New Yorko, 
New .lersey, Pennsylvanijos ir 
(’.onnecticut valstijose. Matome, 
J<ad šis tyrinėjimas ineine lik 
industriališkus miestus ir tik 
toje dalyje šalies, kur privatiš- 
kas kapitalas yru daug didesnis, 
negu kitose dalyse.

Tyrinėjimas neinėmė senus 
privatiškose arba viešose įstai
gose. Iš 13,785 vyrų ir moterų 
— ketvirta dalis turėjo nuosa
vybių iki $10,000 vertės ir dau
giau. 19.5 nuošimtis turėjo 
nuosavybių nuo $1,000 iki $5,- 
000 vertės. Suvirs 30 nuošimtis 
neturėjo jokios nuosavybes, 40 
nuoš. uždirbo apie $1,000 į me
tus.

Tas tyrinėjimas parodė, kad 
ketvirta dalis neturėjo jokių 
nuosavybių ir 16.8 nuoš.. nei 
nuosavybių nei įeigų. Kitais žo
džiais, vienas žmogus iš šešių, 

tie “beturčių namai“ neišriša 
šį svarbų klausimą.

Federalinė valdžia, valstijos 
ir miestai pensijoms aprūpina 
savo darbininkus, ir šiandien 
daugybė privatiškų industria- 
liškų kompanijų įvedė pensijų 
sistemą. Bet tos visos pensi
jos* prižiūri tik mažą dalelę 
gyventojų suvirs 65 metų senu
mo.

Sulig 1920 metų cenzo buvo 
suvirs penki milionai vyrų ir

j State’s Attorney
balsuokite už

Jūsų Draugą
Teisėją

W. J. Lindsay
įstatymų vykinimo kandidato ant 

Demokratų tikieto
Jei jus esate Demokratas, balsuokite 

už teisėję Lindsay. Jei jus esate Republi- 
konas, balsuokite už teisėję Lindsay. Kę 
jus nedarytume!, PADĖKITE KRYŽIU
KĄ LANGELY PRIE TEISĖJO LINDSAY 

, VARDO.
Vykindamas įstatymus, teisėjas Lind

say nekliudys asmeniniai laisvei, kurię mu
sų žmonėmis užtikrina įstatymai. Jis NE
PAKĘS neteisėtų puolimų musų namų. Jis 
sustabdys “racketeering” ir išvarys iš biz
nio kriminalistų genges. Jis yra tvirtas 
žmogus ir geros širdies žmogus; Swanson, 
jo oponentas, nėra tvirtas. •

Teisėjas Lindsay gelbsti darbo žmo
nėms. Swanson yra kandidatas Anti-Sa- 
loon League, Better Government Associa- 
tion ir jis yra finansuojamas turtingųjų 
taksų sukčių ir raketirių. Taksų sukčiams 
nereikia mokėti pilnos savo dalies taksų, 
taip kad jus turite mokėti daugiau, negu 
jums priklausytų sulig jūsų dalies. Tai 
bus sustabdyta, jei jus išrinksite teisėję 
Lindsay. Jis tai sustabdys dėl jus.

Teisėjas Lindsay yra tarnas žmonių. 
Swanson, jo oponentas, nori gi, kad žmo
nės jam tarnautų. Teisėjas Lindsay žiū
rės, kad kiekvienas gautų tai, kas jam pri
klauso sulig įstatymais.

Kiekvienąs Balsuokite 
Lapkričio 6 d.

Už žmogų vertą balsuoti —

už Teisėją

su virš 65 metų senumo, nega
vo jokios pagelbos.

Iš Iii 13,785 —w net du penk
tadalius kiti užlaikė. Dauguma 
tų buvo tėvai ir juos vaikai už
laikė, kitus užlaikė giminės ar
ba pnvatiškos ar viešos įstai
gos.

Valstijos su senatvės pensijų 
įstatymais

Suv. Valstijose judėjimas, pa 
skirti pensijas seniems vis nu
ga. šešios valstijos — Colo- 
rado, Kentucky, Maryland, 
Montana, Nevada, Wisconsin ir 
Alaskos teritorija jau priėmė 
“senatvės“ pensijų įstatymus. 
Sulig tų įstatymų, pilietis su- 
vfrš 70 metų amžiaus, kuris 15 
metų išgyveno toje valstijoje ir 
kurio turtas neviršija $3,00(1, 
gali prašyti pensijos, kuri su 
kitomis įeigomis nebus- dau- 
giaus kaip $1.00 į dieną. Tokiu 
budu seni gali gyventi su savo 
šeimynomis namie, kas labai 
prisideda prie gražaus šeimy
niško gyvenimo šioje šalyje.

Tikimasi, kad šiais metais ir 
kitos valstijos paseks šį pavyz
dį. (FLIS).'
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“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11108-10 Michigan Avė.

Raportas stovio užbaigus Spalio 3 d., 1928, padarytas Viešą 
Atskaitą Auditoriaus Illinois valstijos

RESURSAI
Loans and Discounts ..................................................... $2,674,873.65
Overdrafts *..... ¥..................................     596.22
U. S. Government Investments ....................................... 103,005.90
Municipal and Corporation Bonds ................................ 689,942.33
Banking House Eųuity ..................................................... 168,600.00
Furniture and Fixtures   .....................   20,875.35
Cash on Hand and Due from Banks ............................ 689,387.10
Other Sundry Resources ...........................   2,802.80

Totai Resources ................................................................. $4,350,083.35

ATSAKOMYBĖ
Capital Stock ...................................................................  $200,000.00
Surplus .............  -............................................ 200,000.00
Undivided Profits .............-................................................. 130,259.55
Reserve Account .................................................~................. 46,557.72
Dividens Unpaid ....................... ~.......................... ~................. 856.00
Deposits ................................................ ......................   3,744,841.99
Due to Banks ..........................  -....................  10,357.03
Re-Discounts ....................................... -................................. 5,000.00
Other Sundry Liabilities ..................................................... 12,211.06

Totai Liabilities .............................................................. $4,350,083.35
/
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A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918
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