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Lietuvių-Lenkų Koųferen 
ei ja Karaliaučiuje

Lenkai reikalauja, kad butų įsteigtas tie- 
stoginis susisiekimas tarp Lietuvos ir 
Lenkijos. • . .

VARSA V A, lapkr. ;>. 
tuvių lenkų konferencijoje Ka
raliaučiuje, plenariame abiejų 
delegacijų posėdy, vakar buvo 
išklausyti raportai trijų komi
sijų, kurios pirmiau konferavo 
Kaune, Varšavoj ir Berlyne.

Tiek lenkų užsienio reikalų 
ministeris Zaleskis', tiek lietu
vių ministeris pirmininkas Vol
demaras pareiškė esą pasirengę 
pasirašyti sutartį dėl judėjimo 
demarkacijos linijoj tų gyvento
jų, per kurių nuosavybes eina 
administracinė linija, skirianti

— Lie-*arba surasti būdų susitarti, ar
ba prisipažinti, kad susitarimas 
talrp abiejų šalių neįmanomas. 

Zaleskis gi pasakė, kad len
kai, sutikdami rašytis sutartį 
dėl demarkacijos linijos gyven
tojų

Voldemaras pasakė, kad kon
ferencija Karaliaučiuje turinti

mo 
tarp 
to principo lenkai nesitrauksiu. 
Jei lietuvių delegacija busianti į 
užsikirtus ir nesitaikinsianti 
tiesioginio susisiekimo tarp a- 
biejų valstybių klausimu, ta' 
tas klausimas turėsiąs būt pa
liktas Tautų Sąjungos rksper-

Suėmė kareivius už Francijos liberalai 
pradėjimą riaušių su sprendžia Poincare 

demonstrantais
MILVVAl’KEE, Wis., lapkr. 

5. — Kai vakar darbininkų bū
rys paradavo čia gatvėmis, 
protestuodamas prieš federali- 
nj teisėją E. Geigerą, uždariusi 
kalėjime dvidešimt septynis Ke- 
noshos Allen A* kompanijos 
megstuvių streikininkus, regu
lai inčs armijos kareiviai puolė 
demonstrantus ir juos išvaikė, 
o atimtus iš jų vėlokus ir iška
bas sunaikino. Du kareiviai bu
vo policijos areštuoti, kaltina
mi dėl riaušių kėlimo.

Prieš lai darbininkai pikieta- 
vo teisėjo Geigero namus,* ne 
šjidami iškabas su tokiais pa
rašais, kaip “Mielas teisėji Gei- 
geri: — Dėkui tau 
vo — Allen A Ko.” 
to labai įširdo, 
policiją, kuri tuojau pikietinin- 
kus pašalino ir tiefe teisėjo na
mais pastatė sargybą.

PARYŽIUS, lapkr. 5.- Prem
jero Poincare ir tautinės vie
nybės kabineto likimas pareis 
dabar nuo Erancijos radikalu 
socialistų (lilieridų), kurie lai-į 
ko Angerse savo kongresų.

valdžios likimą

judėjimo, turį taipjau sta- 
reikalavimus dėl atidary- 

liesioginio susisiekimo
Iz'.nkijos ir Lietuvos. Nuo

Jose Torai teisme sakosi motina 
Concepcija niekados nekalbi
nus jį papildyti žmogžudybę
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31 nusikaltėlis pabėgo 
iš kalėjimo farmos
IIOl’STON, T'ex., lapkr. 5.

Iš valstijos kalėjimo farmos, 
lirazcria. kauntčj, praeitų naktį 
pcbvgo trisdešimt vienas ruiši
ką Uolia.

K tldiiai prasipiovė balrakų, 
kuriuo? jie buvo uždaryti, sie
noje skylę ir vienas paskui ki
tų išlandžiojo. • Sargas, kuris 
dabojo barakus, pabėgimo ne- 
pasb bojo.

Obregono nužudyto- 
jas teisina seserų 
vienuoliu viršininke

MEKSIKOS MIEST'AS, lapkr.
5. Meksikos išrinkto prezi
dento Aivaro Obregono užmu
šėjo, Jose dc Leono Toralo, by
la tęsiasi toliau. Kartu su To- ( 
ralu yra kaltinama, kaip tos 
galvažudybės dalininkė, seserų! 
vienuolių viršininkė, motina ! 
Concepcija. Valstybės gynėjas 
Correa Nieto teisme pranešė, 
kad esą gauta šimtai laišku, 
kuriais jų autoriai grūmoja 
mirtim teisėjui, jurymenams ir 

j prokurorui, jeigu kaltinamieji 
i ;usių pasmerkti.

Kvočamas Torai pasisakė, 
I kad jis, gyvendamas tam tikros 
draugijos atmosferoje, ilgav-
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bičiuli! Ta- 
l'ei sėjas dėl 

.lis kreipėsi j

[Atlantic and Pacifia Ih.tc]

Viršum — Japonijos sosto paveldėtojas princas čičibu, ku- 
dabar vedė p-lę Matsudairą, buvusio Japonijos ambasado-

Oro katastrofos
l)u lakūnai žuvo aeroplanui at

simušus į kalnų

PRESCOTT, Ariz., lapkr. *5. 
šeštadienio naktį žuvo pa

sižymėjęs Amerikos aviatorius 
kap. C. B. Colyer, pilotas, ir jo 
pasažierius Ilarry Tucker, jų 
aeroplanui “Yankee Doodle” 
atsimušus į kalno sienų Crook 
kanjone, dvidešimt tris mylias 
nuo Prescotto. Nelaimė atsiti
ko per smarkų lietų ir miglų. 
Atsimušęs i kalnų aeroplanas 
ištiško ir, ekspliodavęs, sudegė. 
Kalno šlaite buvo rasti abiejų 
lakūnu kūnai. *

Prieš dešimtį dienų kap. Col- 
?r ir Tucker savo “Yankee 

Doodle“ aeroplanu padarė re
kordų, be sustojimo atskridę iš

bar jie skrido atgal iš Los An
geles į New Yorką.

užmuštas, du sužeisti aero
planui nukritus

.Jų aeroplanui nukritus čia iš 
150 pėdų aukštumos, užsimušė 
vienas jo pasažierių, Raymond 
Smith, 18 metų amžiaus. Pilo
tas Alfred Burnham ir antras 
pasažierius Josepli Seymour 
skaudžiai susižeidė.

Lietuvos žinias,
Išeikvotojai nubausti 
sunk, darbų kalėjimu

KAUNAS. — Alytaus I nuo
vados policijos viršininko pa
dėjėjas Vacas Rydlinskis per
lai buvo komandiruotas į auk
štesniuosius policijos kursus, 
savo rajoną turėjo perduoti ki
tam nuov. viršininko padėjė-

Naujasis padėjėjas, susipa
žindamas su paliktais doku
mentais, išaiškino, kad daug 
pinigų dar nėra iš pi liečiu iš
ieškota. Patikrinęs kvitus rado 
visai ką kita: pinigai išieško
ti, tik neįnešti vaisi, iždan. Dar 
daugiau išaiškino. Rydlinskis 
turėjo neoficialę kvitų knyge
lę ir iš jos už priimtus pini
gus išduodavo kvitus, 'lokiu 
budu iš viso jis buvo paėmęs 
ir neįnešęs vaisi, iždan 19 
91 cent.

Iš kursų Rydlinskis grąžin
tas ir patrauktas atsakomy
bėn. Šiomis dienomis Kaune 
įpygardos teismas jį nubaudė 
t met. 6 mėn. sunk, darbų ka- 
ėjimo. Jis turi padengti išeik
votas sumas ir teismo išlaidas.

Kitas išaikvotojas

Paštų valdybos revizorius, 
Merkinės pašte pernai rado tru
kumus. Išaiškinta, kad to paš- 
lo viršininkas P. Žukas išeik
vojo 12,665 lit. 99 cent.

Viršininkas atleistas iš tar
nybos ir patrauktas atsako
mybėn. Kauno apygardos teis
mas Žuką nubaudė 2 met. 
sunk. darb. kalėjimo ir padeng
ti visas išeikvotas sumas.

lit.

Aviatcrė su sulaužytais šon
kauliais ėjo 6 mylias dėl 

pagalbos

BRADFORI), Pa., lapkr. 5.—
. ris 
riaus Washingtone dukterį.

Apatiniame paveiklėly parodyta daugybė brangių dovanų, 
' likų bažnyčia gulėsianti būt iš- kurias naujavedžiai gavo savo vestuvėms.

Vakarj ksčioj sesijoj daugiau- njuį pUVęS įsitikinęs,‘kad kata-[ 

bfs proponuojamo finansų įsta, i ■;ižmušuš"’pr^iden-
siaj buvo svarstomi vyriąusy

tymo 70 ir 71 straipsniai, ku
riais einant butų katalikų baž
nyčiai grąžintos konfiskuotos
jos nuosavybės ir išguitoms je- Janl' |MU!aU1MI>
zuilų organizacijoms leista vėl

Įvairus kalbėtojai kongrese 
• savo kalbose pareiškė, kad nė 
vienas radikalas negalėsiąs da- į 
lyvauti valdžioje, kuris tiem 
dviem straipsniam pritarsiąs.

Baltieji Australijos gy 
ventojai palengva 
tapsią tamsesni

Netrukus pasirodys 
Trockio knyga apie 

sovietų Rusiją

SYDNEY, Australija, lapkr
5. — Profesorius Griffith Tay- 
lor savo kalboj čia pasakė, kad 
geografiškai Australija esanti 
beveik tolygi Afrikos Alžirijai 
t Nigerijai. Dabartiniai baltie*

tą Callcsų, gen. Obrcgoną ir at
skalūniškos Meksikos katalikų 
bažnyčios patriarkų Perezų.

, pasinnlžius vi
zija, kuri jam tarus, kad ji" 
esąs paskirtas jiems nužudyti. 
Apie tai jis niekam nesipasako- 
jęs, dagi nė motinai Concepci- į 
jai, tik pastarosios žodžiai jį la- 

j biau sustiprinę jo pasiryžime.
Kai žaibas nutrenkęs Meksikos 

i aviatorių Carranzą, jis sušukęs:
“Ak, kodėl Dievas nenutrenkė 
Obregono, (ialleso ir Perezo!” 
ir motina Concepcija atsakius: 
“Taigi, kodėl Jis to n<
Nes kol jie bus gyvi, Meksiko- j 

’ je niekados- taikos nebus.
motina Concepcija esanti visai
nekalta dėl Obregono nužudv-1 Blllsavlme dalyvavo 85 nuos. 
mo, nes ji niekados nekalbinus; visi'Į ,liiire«istrav"si:lJ . 
jį papildyti žmogžudybę.

Moncada išrinktas 
Nikaraguos galva

Liberalų kandidatas į preziden
tus gavo 20,000 balsų daugu
mą.

MANAGUA, Nikaragua, lap-
kričio 5. — Per įvykusius va
kar rinkimus, Nikaraguos pre- 

izidentu ta!po išrinktas liberalų 
! kandidatas gen. Jose Maria 

epadarė? Moncada. Jis gavo apie 20,000 
I balsų daugiau už savo oponen- 

konservatorių kandida'ta A- oidip '
• j dolfo Ręnardų.

Kinų piratai puolė 
britu garlaivi

ros metu, astuonias mylias nuo 
Bradfordo sudužo, 
tankų mišką 
riuo skrido Uviatorė Miss 
len Crandali,

nukritęs | 
aeroplanas, ku- 

Hc- 
pilotas, ir jos

kompanijomis George Eyer. A- 
budu buvo baisiai sužeisti, ypa
čiai Ever.

Apiplėšę pasažierius, pabėgo su 
$20 000 turto; keli pasažieriai 
plėšikų sužeisti

BERLYNAS, kipkr. 5. —Ne
trukus Berlyne išeis nauja 
Trockio knyga apie dabartinę 
dalykų padėtį sovietų Rusijoje.

Ta knyga buvo slaptai išleis
ta. Maskvoj, liet visa) jos laida 
tuojau buvo konfiskuota, o visi 

spaustuvės darbininkai ir kiti 
asmenys, kurie tik turėjo šio
kio ar tokio reikalo su knygos 
išleidimu, areštuoti.

Nors ir su didžiausiu sunku
mu, vis dėlto Trockio šalin i n- 

.kams pavyko vienas jos egzem
pliorius iššmugeliuoti j Vokieti
ją ir atiduoti į spaudų. Po sly
vaitės antros knyga jau pasi
rodys rinkoj.

Savo knygoje Trockis stip
riais dažais piešia desperatin- 
gų padėtį sovietų Rusijoje, ka
me komunistų partijos valdi
ninkai viešpaltauja visam eko
nominiam, politiniam ir dvasi
niam gyvenimui, marindami 
visokių krašto raidų.

Trockis prieina išvadų, kad 
dabartinis komunistų viešpatar 
vimas vedąs prie visiško bolše
vizmo susmukimo.

kartos i kartų virsią vis tam- Skerdynės Tripoly 
sesm, juodėsių, einant tuo įsta- M
tymu, kad tropinių kraštų 
žmonės paprastai ėsą tamsios 
odos, o vidutiniško klimato zo-

Bombos sprogimas 
Waukeshoj; įtaria 

streikininkus
lapkr.WAUKESIIA, Wis

— Nežinia kieno padėta nak- 
bombą, sprogdama, apdraskė 

vietos gyventojų Van Alstinų 
'amus. Žmonių niekas nenuken
tėjo.

Kadangi tuose namuose gy
vena du Davido Adlerio dirb
tuvės streiklaužiai, tai policija 
taria, kad bombų veikiausiai 
padėję streikininkai.

Susikirtime Giofra distrikte 100 
čiagimių ir 30 italų krito ne
gyvų
KOMA, lapkr. 5. (Jautais 

Romoje pranešimais, Giofra 
apygardoj, Tripoly (Afrikoj) 
įvyko smarkus susikirtimas

Balsai dar ne 
gauti, tačiau jie 

! nio rezultatuose 
domu, kad dalgi 
tvirtovėse, kaip 
Matagalpoj, liberalai gavo dide
lį skaičių balsų. Balsavimų pri
žiūrėjo Jungtinių Valstybių ju- 
i-eivifii ir rinkimai praėjo visai 
ramiai.

iš visų vietų 
didelio skirtu- 
n epą darys. Į- 
konservalorių

Granadoj ir

APIPLĖšŽ TEATRO KASĄ 
RICHMOND, Va., lapkr. 5.

tarp italų verbuotos iš afrikio-' banditai^ puolė LoeVy s Tė
čių kalriuomenės ir 
čiagimių. Kautynėse 
kaip šimtas čiagimių buvo nu
kauta, daug kitų sužeista. Ita
lų buvo dvidešimt devyni karei
viai ir vienas oficieras nukauti.

r sukilusių: atro °US?‘ Nuveikę teatro di- 
daugiau; rektorių ir jo padėjėjų, bandi

tai pasiėmė iš seifo daugiau 
kaip $3,000 ir paspruko.

Caro giminaitis vedė 
tarnaitę ORF1
—-------- ; Gincagai ir apielinkei fede-

BERLYNAS, lapkr. 5. —Ga- Į ralinis oro biuras šiai dienai 
dynės dvasia viską veikia, štai, pranašauja: 
rusų kniazis Nkalojus Roma- 
novsky, buvusio caro .giminaL ; besiuota; nedidelė
tis ir Leuchtenbergo kuniga'ikš- ros atmaina; stiproki pietų va- 
tis, vakar Miunchene vedė Ulių karų ir vakarų vėjai. 
Mueller’ytę, paprastų namų tar-

Iš viso gražu, nors kiek de- 
temperatu-

Eina girdai, kad naitę, 22 metų amžiaus.
Kunigaikščio giminės buvo-

Vakar temperatūros buvo 
tarp 38° ir 59° F.

šiandie saulė teka 6:28, lei-

BUCHARESTAS, Rumanijai, 
lapkr. 5. —- Princesė Ileana, 
našlės karalienės Marijos 19 
metų duktė, netrukus išvyks į 
Stokholmą,
to princesės vizito vaisius gal 
busiąs susigiminiavimas su šve- be galo priešingi tokioms ve- džiasi 4:39. Mėnuo teka 12:27 
dų karaliaus šeimyna!. dyboms ir jas boikotavo. ryto.

ŠANCHAJUS, Kinai, lapkr. 
5. — Kinų jūrių plėšikai puolė 
britų garlaivį Shasi, plaukusį iš prašyti. 
Hankcvo į Šanchajų.

Plėšikai keliavo garlaiviu 
kaip pa*sažieriai, kai kurie jų 
gražiai europiečių rūbais apsi
taisę. Apie septynias fhylias į 
pietus nuo Hankovo jie staiga 
puolė laivo įgulų, nuveikė jų ir 
ėmė plėšti pasažierius. Imtynė
se, keli įgulos žmonės ir pasa
žieriai, jų tarpe du amerikie
čiai, buvo sužeisti.

Apiplėšę pasažierius, iš kurių
jie atėmė bendrai apie $20,000 WASHINGT()NAS, lapkr. 5. 
pinigais ir brangmenomis, pieši- j— Kad per prezidento rinkimus 
kai valtimi pabėgo krantam rytoj [šiandie] kai kur laukia 
Garlaivis Shasi grįžo a’tgal j 
I lankovę.

Miss Crandali, nors jos šon
kauliai buvo sulaužyti, palikus 
savo draugą, per beveik dvide
šimt valalndų keliavo, rėplioda
ma, šešias mylias, kol pasiekė 
artimiausią farmą, pagalbos 

Pagalba buvo tuojau
sutrikta ir abudu nelaimingi 
alviatoriai pargabenti į Brad
fordo ligoninę. Eyer pasirodė 
taip sužeistas, kad vargiai bėgt 
išliks gyvas. '

Prašo federalinės 
apsaugos balsuoto- 

I jams per rinkinius

NUŠOVĖ ŽMOGŲ, KURIS NU
GIRDĖ JO dukterį

SALTlLLO, Miss., lapkričio 
5. — čia tapo suimtas ir kalė
jime padėtas vietos farmerys 
Tom McKissick, 52 metų am
žinius. Kaltinamas dėl nušovi
mo kito Jarmerio Ben Under- 
woodo, 45 metų amžiaus. Mc
Kissick sako, kad jis nušovęs 
Uinderuoodų, kad tasis vertęs 
jo dukterį gerti, nugirdęs jų ir 
po to ją išniekinęs.

LIMA, Peruvija,, lapkr., 5.— 
Respublikos prezidentas Leguia 
pasirašė dekretų, kuriuo kali
niai nuo šio laiko turi būt va
dinami jų tikrais vardais pavar
dėmis, o ne numeriais', kaip 
kad jie surašomi kriminaliuose 
registruose. Numerių žymės 
nuo kalinių rūbų ir kepurių 
taipjau turi būt nuimtos.

Okupuotos Lie t u v o s 
valstiečiai kovoja su 

dvarininkais

ma neramumų, matyt iš to, 
kad federalinė vyriausybe Wtt- 
sliing4<»n<e gavo iš įv&irių kraS 

to vietų prašymų dėl federali 
nes apsaugos balsuotojams. Te 
kių prašymų gauta iš dviejv 
New Jersey valstijos kalinčių 
iš Albany ir Syracuse, N. Y., i 
dviejų 
kalančių 
jos.

Alabamos valstijo' 
ir iš Kentucky valsti-

Lenkų Socialistų Parti
jos suvažiavimas

VARŠAVA, lapkr. 5- — Dom 
krovoj Gurničoj prasidėjo Len
kų Socialistų Partijos (P. P 
S.) suvažiavimas. Dalyvauji 
per 300 delegatų, taipjau už 
sienio svečių 
choslovakijcs 
listų atstovų.

Tuo tarpu
rinko konferuoti revoliucinė P 
P. S. fakcija, o Krakove konfe 
ruoja Silezijos sionistai.

— Austrijos, če- 
ir Latvijos sočia

Katovicuose susi

VIl.NH S. — Šio mėn. 1 d. 
Jaulėnų dvare, Ašmenos ap- 
»kr. aplinkinių sodžių gyvento
ji išvaikė iš miško matinin
kus. Mat, nuo seniau yra ve
dima byla tarp dvarininkės 
Umiastouskienės ir sodiečių dėl 
niško.

Dar bylai nepasibaigus, at- 
zyko • matininkai ir pradėjo 
iiatuoti įpišką, žinoma, iu- 
ikriausdami vargšės dvarinin- 
(ęs.

Pasipiktinę sodiečiai paėmt 
zdas ir kirvius išsivijo nepra- 
ztus matininkus ir išvartė ori- 
ntacinės gaires. Nenusirami- 
us sodiečiams, buvo duota 
inia Storastai, kuris negalėda

mas nieko padaryti, atsiuntė 
iidesnj l>urį policijos, kuri su- 
reštavo tris‘gyventojus.

Tuomet ir kitų sodžių ^gy- 
/entojai taip pat prisidėjo prie 
;avo teisių gynimo.

Ginčas taip paaštrėjo, kad 
Zilnliaus vaivada išsiuntė iš
irti dalykų vietoje policijos 

komisarą Konopką.

17 METŲ BERNIUKAS PA
SMAUGĖ SAVO 15 METŲ 

MYLIMĄJĄ

Vin-
am-

NE\V YORKAS, lapkr. 
Srand jury inkriminavo 
'cntą T. Bice, 17 metų 
’.iaus vidurinės mokyklos mo
kytinį, kaltinamų dėl nužudy- 
no Alice JoOse, 15 metų mer
gaitės, irgi vidurinės mokyklos 
nokytinės. Bice, pasak polici
jos, prisipažinęs, kad juodu su 
mergaite mylėjęsi, bet paskui 
susipykę, ir jis savo mylimąją 
pa smaugęs.



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, lapkr. 6, 1928

ku- 
n<'» 
•u-

, arlojaiuj ia» 
tip.-um.y ir jena.

Turėjo nesmagumų su 
nusilpnėjimu ir nemige

*‘A4 buvau v Inai nųiruai." tinko ponia 
Urano Caahman. Mitrlon. Ind. “Ai turėjau 
nuolatinius nusilpnėjimus ir negalėjau nak
timis mioeuti. Vienas butelis Nuga-Tono 
mi teikė man daug pagellMMi." Kenėiantleji 
iH'iHkaitcę toki įvarei Aidimi nudilti**, 
gird, ka\l randasi tokios gyduolės
įlos pagelbsti nuo tokių trtibcMtj.
Nuga-Tonv yra puikios gyduolė* ir 
twkia nagolbų nei ir labai pavojingose 
trose. Viri nuliomu huuiuų varloijanjj 
atgavo savo sveikatų. stlp___ „ -
Ir Jei jus esate sergantis ir silpnas, jus 
turėtumėt jas pabandyti.

Nuga-Tonc pagelbsti tiems, kurie turi 
skilvio suirimus, prasta apetitų, gastis vi
duriuose. raugėiima. neveiklias kepenis ar
ba kitus svarbius organus, gaivos, skaudė- 
iimų, svaigu)}, silpnus nervus, reumatiA- 
kus ak >iisnnis, arba skausmus dėl ku
rių negalit naktimis miegoti. Ban.lykit 
Ntlga-Tone ir perstlikrinkit patys, kad Jos 
yra puikiausios ir greiėiausiai veikiančios, 
sveikati) ir stiprumų budavojanėtos 
ilnolės koklM tik ©aal vartoję. Nuga-1 
ne yra parduodamos pas visus xj<luolit] 
vertelgas. Jei jūsų vertelga neturi 
savo sandely j. reikalaukite, kad jis 
sakytų jums iA o) sėlio vaistinės.

4;'.
jų 
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BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

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

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

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Muzikos ir juoku mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri j Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik* $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas AKT. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St. Chicago, III.

Telcphone Victory 1266

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų mottoj PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj Iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsled St. 
Phonc Canal 2544—2545

KORESPONDENCIJOS

Pittsburgh, Pa
žiemai besiartinant viena šei

myna nusipirko naują pečių. 
“Krikštindama” tą pečių gaspa- 
dinė taip įsismagino, kad vos 
galėjo ant kojų pastovėti ir ė- 
mė visaip plūsti savo vyrą ir 
vaikus. Vaikų gi turi tris, ku
rių jauniausias 7 m. ir vyriau
sias 23 m. Vyresnysis bandė už 
savo jaunesnius broliuką ir se
sutę užsistoti ir prašė motiną 
nusiraminti. Bet motina puolė 
sūnų mušti, nudlraskė net ir 
drabužius, o ir virtuvėj turbut 
neliko nė vieno sveiko daikto. 
Gerai dar kad sūnūs yra man
dagus ir tik saugojo savo akis, 
o jei ne, tai butų kilusios dide
lės muštynės. Tai vis perdaug 
didelio girtavimo pasekmes.

Kita moteris, nenorėdama iš
siduoti, kad verda naminėlę, ei
na dirbti į saliuną kelias valan
das į dienų, o parėjusi iš darbo 
susikviečia vyrų būrį ir viso
kius šposus krečia.

Tokiuose namuose blaiviems 
žmonėms vietos nėra. Vietos 
nėra ir pas saliunininkus, nes 
ten tik girtuokliai sueina ir jei
gu kartais užklysta blaivas 
žmogus, tai tokį išvaro. Gir
tuokliai tokių vietų neišduoda, 
o blaivieji nežino, tai ir varo
mas žmonių nuodijimo munšai- 
nu biznis visu smarkumu.

Kokių priemonių butlegeriai 
stveriasi parupinimui munšaino, 
parodys kad ir šis pavyzdys. 
Vienas butlegerių būrys dirba 
munšainėlę farmoje. Jie turi ne
va duonkepyklos troką, kuriuo 
ir pristatinėja munšainą į spi- 
kizes ir saliunus.

Galima drąsiai sakyti, kad 
Pittsburghe yra tiek munšaiųp, 
kiek visose trijose Pittsburgho 
upėse yra vandens.

Motinos Duktė.

Milwaukee, Wis
Kiek laiko atgal čia susitvė

rė Vyčių kuopa ir spalio 19 d. 
atvaiavo j čia Chicagos du Vy
čių vadai; vienas jų buvo p. 
Sakalas, o kito pavardės suži
noti neteko, nes niekas jų pub
likai nepristatė. Abu jie lietu
vių bažnytinėj svetainėj drožė 
prakalbas. Bet kad kalbant žo bėti nėra nė reikalo, tinkamiau 
džių jiems truko, tai jie tik pa- bus apie jį plačiau išsitarti va- 
gyrė vietinį lietuvių kleboną, 
kad jis valdo dvi parapijos, vie
ną Milwaukee, o kitą Racine ir 
abejose, girdi, gerai darbuoja
si. Taipjau tie vyčių generolai
kvietė visus, be skirtumo am- Vokietijos nesenai

prie Vyčių, artistą, kuris apsiėmė dalyvauti 
programe. Neatsilieka nei mus 
maža kuopa 133, S. Milwaukee.
Atvažiuos taip jau visi Jaunuo
liai 338 kuopos, parodys ką ga
li ; 177 kp. irgi neapsileis. Ma
tysime gabiausias rinktines spė- yra naudingos.

žiaus prisirašyti
Turbut vyčių armijai yra labai 
reikalingi kareiviai, kad jau ii’ 
amžius skirtumo nebedaro.

Baigus prakalbas tiedu gene
rolai šoko prirašinėti prie vy
čių visus tose prakalbose buvu
sius žmones, bet nesimatė nė 
vieno, kuris butų panorėjęs prie 
vyčių armijos prisidėti.

—Kalynnų Jonas.

Pittsburgh, Pa.
SLA. 3 Apskričio rengiamam 
vakare bus svečių iš Clevelando

Teko sužinoti, kad SLA. 3- 
čio Apskričio rengiamas dainų 
ir muzikos vakaras, 11 d. laip- 
ričio, LM1). svetainėje, turės 
nepaprastų svečių, ne tik iš vi
sų tolimų ir artimų Pittsburgho 
apielinkių, ale net iš Clevelando 
atvažiuos kokie trys automo
biliai. Tai reiškia, kad iš Cle
velando visai netikėtai turėsim 
ne tik svečių, ale turėsim ir 
dainininką, p. A. Zdonį, kuris 
dainuos minėtam vakarus. Tad 
mes, pittsburghiečiai, turėsim 
laimės girdėti Clevelando lietu
vių dainų talentą.

Iš Clevelando hf.o p. J. Vir
bickui, kad iš ten rengiasi atva
žiuot? į 3-čio Apskričio rengia
mą vakarą sekantys clevelan- 
diečiai, SLA. darbuotojai: A. 
Zdanis, A. Žukas, F. J. Žuris, 
J. V. Mitchell, A. Shiilgelskis 
ir kiti. Teko sužinoti, kad ir 

bus svečių.
svarbių 
rengia- 
pirmes- 
nebuvo 

dainuos 

iš DuBois, Pa
Prie progos da turiu 

dalykų pranešti kaslink 
mo minėto vakaro, kas 
niuose pranešimuose 
minėta, būtent, kad
minėtam vakare Rožė Lukošiūtė 
arba Kasputienė. Tai įvyko per 
mano klaida ir atsiprašau ger
biamos dainininkės. Taipjau tu
riu garbės pranešti, kad ir Ma
rijona Liepiutė arba Milerienė 
(mat panelė Liepiutė jau apsi

vedę 16 (j. spalių) dainuos mi
nėtam vakare duetų su p-nių 
Griniene.

Tai reiškia, kad SLA. 3-čio 
Apskričio rengiamas 11 d. lapk
ričio vakaras bus tikrai šaunios 
SLA. iškilmes.—S. Bakunas.

Racine, Wis
SLA. 1 O-tas Apskrijtįs ruošia 

muzikalį programų ir šokių va7 
karų m d. lapkričio, Turner’s 
Hali, 3 vai. 0o pietų. Apie tų 
kolektyvi programų daug kal- 

karui įvykus. Turiu pažymėti, 
kad jame dalyvaus rinktinės 
spėkos šių kuopų: Waukegan 
262 kps., Kenosha 212 kps., Ra
cine 100 kpa yra užsiprašius iš 

atvažiavusį 

Kuomet saldainiai ir tukinantieji pyragaičiai 
jus vylioja ir jus bijotės, kad neprisidėtu 
jums svorio, tai vietoj tų gardėsių ursirūky- 
kitę Lucky. Tai yra protingas ir išmintingas 
būdas, kaip sumažint savo riebuma—nėra 
jokio vargo, jokio nesmagumo—o tiktai 
sveiku sensu naudojama priemonė tam, kad 
palaikyt savo figūra laiba.

Puikiausi tabakai yra gabiai parinkti ir 
sumaišyti dirbiniui Lucky Strike iš jųjų. 
Tada tatai apkepinama (“It’s Toasted”). Tai 
daugiau yra, negu obalsis; Šis slaptingas pro
cesas iššaukia aikštėn kiekvienų pamatinę 
tabakų ypatybę ir pagamina tokį kvapsnį, 
kuris puikiai pavaduoja saldainius, kuomet 
žmogus pradeda pageidauti saldumynu,-? 
bet Lucky Strike visai nesutrukdo natūraliai 
apetito prie sveikų valgių.

d. lapkričio 
pasauliniam 
žemės pra-

Hali daugu-

kas tam muzikaliam programe, 
kokios tiktai čia randasi: juk 
kiekviena kuopa stengsis’ pasi
rodyti, taip sakant, ką gali, kad 
ėmus viršų u^ kitas.

Pats laikas 11 d. lapkričio 
yra daug reiškiantis, nes 11 me
tų atgal buvo 11 
padaryta paliaubos 
nuožmiam karui, 
garui.

Vieta Turners 
mui yra žinoma kaipo patogiau
sia lietuvių parengimams. Todėl 
kviečia kaip vietinius lietuvius, 
taip iš plačios apielinkės daly
vauti šitam 10-to Apskričio mu-. 
zikaliani programų svečiuose. 
Girdėsime jaunuolių, Amerikoj 
augusių, lietuvių dainas dainuo
jant, vyrams sakys teisybę, o’ 
moterims garbę teiks. Stengki- 
mės tų vieną dieną kitus išėji
mus apleisti, o .ateiti į 10-to 
Apskričio programą.

—M. Kasparaitis.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

“Suteikite man Lucky 
aš neimu saldainiu.”

Shrewsbury, Mass
SLA. 358 kuopos rezoliucija

Susirinkime, laikytame 14 
dieną spalių, 1928, SLA. 358 
kuopos nariai vienbalsiai nutarė 
išnešt šią rezoliucijų:

Kadangi į iždininko vietą per
šamas “progresyvia” Jonas Ger- 
dauskas, ir

Kadangi komunistiškų parti
jų nariams, kurių vienu yra šis 
Gerdauskas, nerupi lietuvių vi
suomenės reikalai ir SLA. atei
tis,

Todėl mes reikalaujam, kad 
SLA. Pildomoji Taryba neįsi
leistų į iždininko vietą priešin
gų tam darbui asmenų.

Mes manome, kad musų rezo
liucija turėtų būt priimta, nes 
SLA. didžiuma narių yra pana
šaus nusistatymo, kaip ir musų 
kuopos nariai. Mes 
kad komunistiška 
viešpatautų ant SLA.

Valdybos nariai:
P. Aiksnoras,
J. Mikužis, 
A. Zulkus-

nenorime, 
diktatūra 
narių.

Lithuanian

DANC 
-+■ FOLIO

NO.2 
c/7 choice collection 
^/Lithuanian piecesffi

Kaina kiekvienos knygos 50c.
Piano Accomp. $1.00.

VITAK-ELSNIC CO
4639 So. Ashland Avė

CHICAGO, ILL.

f’ERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Johnny Farrell, 
Nacionallt OpenGolf 

CampionM. 1928

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas lieg 
zatninaviinas atidengs jūsų tikrą ligų ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryft. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
Kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DIČ. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CH1CAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatve

Pas Budriką

Radio Modeliai 1929

Tatai padaro apkepinimas. Tuo pačiu žygiu v 
apkepinimas prašalina nesvarumus. Štai 
kodėl 20,679 daktarai uzrekorduoja savo 
liudijimą, kad Lucky Strike mačiau teerzina, 
negu kiti cigaretai. Tatai apkepinimas padaro. 
Štai kodėl žymieji atletai paliudijo, kad 
Luckies neužkerta kvėpavimo neigi kenkia 
kūno sveikatai. Nestebėtina, jog Šią tiesą jau 
senai surado vyrai, kurie didžiuojasi žiną, 
kaip pasilaikyt vikrūs ir sveiki, kurie myli 
gyvumą ir energiją, pareinančiu iŠ sveikatos 
ir drūtumo. 

. j

Atminkite, jog protingas riebumo sumažini^ 
mas jau nebėra paslaptis. Kada kitą kartą 
ims jus pagunda valgyti saldumynų, tai vietoj 
jų užsirūkykite Lucky, ir taip išvengsite per* 
didelio riebumo.

Rusiškos ir Turkiškos V;utos®k
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8514*16 Rovsevelt Kd 
arti St. Louii Avė.

CHICAGO, ILL. wiĄt k.,

R. A. Radiolos, Atvvatcr 
Kent, i’resliinan, Boseli Zenilh, 
Spartai! Kolstei/ Vidur, Briins- 
\vick. Jūsų seną Badio l’hono- 
graphą ar pianų priimsime mai
nais. Lengvus išmokėjimai.

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

Tel. Boulevunl 1705.
— yi iM|WIM||..IIi.|WIMJ| «iiy|in irt

“It's toasted
Nei ĮokioGrrkh s Erzinimo - Nei Jokio Kosulio.

<C> 1028. Tb« Arocjrican Tobacco Co., Manufactųrero
Imkite Lucky 

vietoj saldumyno.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

----- ---------- - - —i!

šiandien balsavimai
šiandie nuo 6 valandos ryto 

iki I valandos |x> pietų balsa
vimo vietos bus atidarytos. 
Daugelis lietuvių balsų praeitų 
“primary” balsavimų dienoje 
nuėjo niekais todėl, kad jie pa
dare tokių ar kitokių klaidų. 
Patartina dedant žymes apsi
žiūrėti, kad nepadarius klaidos 
ir nepražudžius balso.

Prašo paaiškinti
Mes žinome, kad lenkų arki

vyskupas lludor yra jkorpora- 
vęs lenkų nacionalę bažnyčią 
— Polis Ii National Choreli, bet 
nežinome, ar jisai turi teisę 
įšventinti į katalikų kunigus 
L-r? jkonseknioti į katalikų vys
kupus Jietuvius, (tokiu vysku
pu yrd vyskupas G ri lėnas 
Scrantone. Pa.). Toliaus ko-

Jonas Šimkus, gerai žinomas 
Boselando lietuviams kontrak- 
lorius, malevotojas ir dekoruo
tojas namų; senas L. S. M. Ba
telio darbuotojas. Jis* dalyvau
ja vaidinime komedijos “Byla 
dėl linų markos” lapkričio 11 
dieną Strumilo svetainėje.

Bet tiek to,' Amerika yra lai
sva šalis, kurios piliečiams kon
stitucija garantuoja neatima
ma^ teises gyventi ir laimes ie
škoti.

O kaip su parapi jonais, kaip 
su parapijų draugijomis ar 
daug jų buvo parodavime? Gal 
klystu bet man rodosi, kad 
grupėmis, kaip draugijos, tai 
dalyvavo tur būt ne daugiau, 
kaip kokia pora šimtų ypatų, 
ve'k išimtinai moterų.

Vienas iškilmių programo 
punktas visiems patiko, būtent 
jaunuolių muzika. Tai gerai 
išmokytas groti būrys. —Nn.

Atsišaukite

4. Solo dainuos p. J. Pažars- 
kis.

5. Balalaikų orkestrus, susi
dedantis iš vaikų rusiškos mo
kyklos, žinomos vardu A. S. 
Puškino mokvkla. •

Kaip matyti iš paduoto čia 
programo numerių ir dalyvau
jančių programo išpildyme yffa- 
tų, tali jis bus įvairus ir įdo
mus. 'lodei roselandiečiai ir ki
lų kolonijų lietuviai atsilanky
kite į šį Lietuvių Scenos My
lėtojų Batelio vakarą.

• — Vietinis.

Marųuette Park
Sekmadienyje šioje 

įe buvo pašventinimas 
žiaus ligoninės. Kaip

kiu bildu kun. Geniotis tapo 
m t arkivyskupu? Gal teiksis 
gerbiami vyskupas ir arkivys
kupas paaiškinti nežinėtiams? 
Jeigu nesutiks bažnyčios gal
vos duoti atsakymą, lai nuo
širdžiai meldžiu “Naujienų“ 
redakciją paaišliinti.

—Žingeidus.

šv. Kry- 
tokioms 

iškilmėms, rengtAsi per kilotą 
mėnesių. Tikėjosi rengėjai, kad 
išeis milžiniška demonstracija.

“Sustabdė mano 
slogas!”

Juri) kapitoną* raSo iA New Yorko: “AA 
i-b;.n<IZiall daliu visokių gyduolių b<- jokių 
pa^i'kmių. Pagalio* u* pabniMlžiau Turpo— 
ir k<mmI bye katarui < sloguni* I" 

smagi pagvlba po kelių 
ir kaip paprasta*, grei 

ų. AalCio 
žaizdų 

gyduolių. 
imi. Tik 
iipie gydaniaa* 
taipjau

motų ken- 
i ta* ir ule- 
skaudančio* 

Mkaudulių 
kaip Mino*, 
pasiklausk it 

ypaty- 
gausitv jų ii 

niekad daugiai?

Kokia * 
tf-jiino.' i 
ia* būda* 
g rikli’*. u 
m-tralt būti geresnių 
laiko i<d>andj to* Tt 
bile vienos slaugi1-.— 
bes Turpo. Tada jtb 
savo aptickitiinko už 
nebusite tie jų.

Turpo
Greita. Tikra, Saugi Pagelba

THE GLESSNEH (’OMP.ANY DYKAI
FiiKlIa.v. <>hio 121 vinni

1ŠB VSDYMll 
l’riKiijttkit man dykai «u apmokėti) p<-r- 
Hitintimu užtektinai TVRl’O. ka<l parndy. 
U tikra* pa«M‘kme».

Vardas .............. ...............................................

AdreMs ........... -....................

Tiesti, buvo iškilmėse kardi
nolas Mundeleinas, pasirėdęs 
raudonais rūbais. Tiesa, buvo 
keletas kitataučių, kuriuos vie
tos lietuviai buvo linkę nužiū
rėti esant politikieriais. Mat, 
prieš pačius rinkimus vietos 
lietuviai yra linkę žiūrėti Į 
kiekvieną jiems nepažįstamą 
asmenį, kaip į politikierių, ieš
kantį jų balsų. Dar buvo p. ši
mutis*, brolių Marijonų organo 

I redaktorius. OI ir visi Įžymieji 
vyrai.

(’.hicaga, pasak musų politi
kierių, turinti 125,(100 lietuvių. 
Ar didelė jų dalis buvo šiose 
iškilmėse? \Vell, jei buvo šimti
nė, tai gerai. Kitaip sakant, jei 
buvo tuksiantis su viršum gal
vų, lai galėjo džiaugtis. Prie 
iškilmių dalyvių, suprantama, 
nereikia skaityti tų žmonių, ku- 
i ie čia susirinko pažiūrėti arba 
biznį padaryti.

Biznis daryta. Pardavinėta 
guzikai su kardinolo paveikslu. 
Iš karto siūlyta jie po 25 cen
tus vienas, vėliau pigiau, bile 
tik pirktų kas. Matėsi ir tokių, 
kurie siuliįo demokratų ir re- 
publikonų kandidatų talvorą. 
Jų tarpi*, kaip žuvis vandenyje, 
“maudėsi”, tai yra, pedliavojo 
savo prekes komunistai. Biznio 
aikimis žiūrint, išrodė, kad 
gatvėse įsikūrė lyg kokis tarp
tautinis jomarkas: čia kardino
lo paveikslėliai, čia Hooverio ir 
Smilho, o čia — Fosterio plaka
tai.

Sbeldon laidotuvių Įstaigon, 
kuri randasi adresu 912 \Vest 
Madison s turėt, lapo atgaiben- 
tas kūnas žmogaus, kurio gi
minių nesurandama.

Mirusiojo vardas* ir pavarde 
buvo Povilas Pocius. Nabaš- 
ninkas kokių 19 metų amžiaus. 
Mirė jisai pereitą šeštadienį. 
Pirm mirties per kokią savaitę, 
nedirbo. Gyveno adresu 226 So. 
Peoria st. Jei kas manytų, kad 
gali duoti platesnių informaci
jų apie mirusįjį, lai meldžiama 
atlankyti nurodytą laidotuvių 
įstaigą, arba patelefonuoti tai 
Įstaigai sekamai: Monroe 0393.

Roseland
Ateinanti sekmadienį, lapkri

čio 11 dieną, Strumilo svetainė
je Lietuvių Scenos Mylėtojų Ba
telis turės gražų parengimą, 
kaip kad jį pavadino — Mar
gumynų vakarą. Kaip visuo
met, taip ir šį kartą, progra
mas bus rūpestingai prirengtas. 
Jis bus ve kokis:

1. Byla dėl linų markos 
dviveiksme komedija; sulos’ L. 
S. M. Batelis.

2. Vieno veiksmo vaizdas — 
parodys K. Požėla ir A. Slasiu- 
lintė, roselandięčiams žinoma 
kaip gera dainininkė.

3. Klasiški šokiai, kuriuos iš
pildys p-lė L. Va i n orą i te.

Chicagiečio Balsas «
Aš nesu nei biznierius, nei 

profesionalas. Bet aš manau, 
kad musų tautos pakilimas 
priklauso nuo biznio ir profesi
jų. Žmogus dailininkas iš dar
bo ne kažin ką sutaupius, jis 
ne kažin ką nuveiks, jis neturi 
iš ko. O kai žmogus pasidaro 
kiek pinigo, kai jis užsideda 
biznį, ir jei tas biznis jam se
kas, lai jis jau gali pradėti vei
kti; jeigu jis pats nieko nenu
veiks, lai jo vaikai gali atsiek
ti aukštų vietų, gali pasižymė
ti. Darbininko gi vaikas to ne- 
gali tikėlis.

Turėdami mintyse tai, kas 
pasakyta aukščiau, mes galime 
supranti, kodėl musų tauta ne
gali siekti tikslo ir stovėti taip 
aukštai, kaip kilos tautos. Mu
sų tautiečiai nesugyvena vienas 
su kilu, yra vieni kitiems prie
šingi. Jei- vienas biznierius pa
mato, kad kitas turės apleisti 
savo biznį, ta'i džiaugias, jogei 
vienu lietuviu biznierių bus 
mažiau.

O ir plačioji lietuvių minia 
neduoda savo tautiečiams už
dirbti: reikia daktaro, advoka
to, reikia bet kokio profesiona
lo patarnavimo, tai, žiūrėk, lie
tuviai eina pas kitataučius.

Šie sunaudoja, beveik visų 
musų tautiečių biznierių uždar
bius. Delei to musų biznieriai 
turi daug nepasisekimų. Musų 
tautiečiai yra pratę ieškoti bar- 
genų. O tų bargenų parūpina 
svetimtaučiai. Paprastai gi yra

taip, kad už tuos bargenųs už
prašoma daug, paskui jie nulei
džiami pigiau, žmogus džiau
giasi gavęs tą vorą “pigiai”. 
Bet kad tas tavoms gal jau nuo 
pavietres metų, apie tai dažnai 
nė nepagalvojama.

Kitataučiai neina pas kitus, 
jie romia savus, kelia savo 
tautą. Kodėl musų t alui iečiai ne
galėtų taip daryti? Kada musų 
tautiečius užkalbini šiuo klau
simu, lai jie atsako: mes žiū
rėkime, kad mums- patiems ge
rai butų, o tautos mes nei skel
si m e.

Kai paprasti darbininkai kal
ba šitaip, tai dar jiems atleis
tina. Bet ir daugelis musų biz
nierių kalba ne kitaip. Jeigu 
paprasti darbininkai eina ieško
ti pas svetimtaučius bargenų, 
tai dar atleistina. Bet ir biz
nieriai lankosi pas kitataučius 
žiūrėdami, ar negaus tavom 
dešimtuku pigiau.

Kuomet taip musų tautiečiai 
elgiasi, tai nėra daug vilties, 
kad musų tauta pakiltų.

—Lietuvis Tautieits.

31-mos ir Ernerald galvių. Au
tomobilį operavo O. C. Silver, 
519 So. Morgan st.

♦ >!< ♦

Jack Yucas, gyv. 839 \Vest 
31 pluce, — ji įkando šuva. 
Pranešta' apie' lai Sveikatos De
partamentui. —Nn.

Joe. Butkus, 658 W. 35th St., 
persiskėlė galvą. Manoma, kad 
nuvirtęs nuo gonkos. Abejoja
ma bene buvęs išsigėręs. Nu
gabentas ligoninėn. Nn.

. ' 3 '

Nuo galvos skaudėji
mo, šalčių, užsikim
šusių vidurių imk 

“Casearets”

Smulkios žinios
Viktoras Bapovis, 48 melų, 

gyv. 4519 So. Paulina Street, 
išgabentas pavieto ligoninėn. 
Susirgo dėl alkoholiam.*

Frank Dcgudis, 4(135 So. Ar- 
lesian avenue, sužeistas auto
mobilių nelaimėj(\ Nugabentas 
į Gerinau Deaconese ligoninę. 
Ties 4.3-čia gatve ir So. Camp
bell avė. trokas, kuriuo jisai 
važiavo kartu su Antanu Jone
liu, susidūrė su Fordu, kurį 
operavo tūlas Iloeger, 1119 So. 
Artesian avenue.

♦ * *
Steve Bozevicki, 21 metų, 

gyv. 5016 So. Aberdeen SI., va
žiavo autu. Ties namais 18(19 
W. 51 st. jis neteko kontrolės. 
Autas įvažiavo į stulpą. Vaiki
nas sužeistas, randasi German 
Deaconese ligoninėje.

* « *
Aulas užgavo Edvardą John- 

soniuką, 5 metų bernaiti, prie

Didžiausias Naujienų Maskaradas
I Nedelio j, Lapkričio 25,1928

5 vai. po pietų

Wicker Park svet., 2040 West North Avė. 
Kviečia visus NAUJIENOS.

Tėmvkite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) RE A L ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halnted St. 
Te). Rooaevelt 8500

K Ateina slogos? 5
Sulaikykit ta* slogas pirm 
jom* pra*inr*lant. Plauk 
k<rkie hii Severas Antisep- wL'
sol, kad pageibčtl skuti- 
danriai gerklei ir sūnui-

■įį ’T kinti slogų bakterija*.
Ihiriu) plaunant ji* už- 
gydo opias dantų unur 

MSI genis ir pasaldina
kvapi). Atiekoso 50c, i

TUBBY
YOU OUGHTA SEE
THE PlCTUteE V GOT 
SEMT TO HE - l G&T 
H'OU COUUD^’T AIEVER

irs BESIOE THE CLOCK 
OMTHE MAMTLE-

THKT PICTUteE '
6EKYT M E,?

I SHOV0 y
< 'T To SPlDEO.

Ą Į LOOK AT that!
THAT*5 MT GPAM'POP

l \ TAKE K) FlFTh7 S'EAfcS
< \ AGO >

Šen ir ten muzikos 
pasauly

Surinko — Nora i

Caruso dainavo per radio 1909 
m., kuomet Dr. Lee DeForest 
darė eksperimentus su savo 
“pioneer broadeasting” apara
tu. Dainininko balsas buvo gir
dimas jurų laivuose, kurie tu
rėjo bevielius instrumentus. 
Įvykis buvo tik laikinas stebuk
las, ir beveik niekas tuomet ne
numatė didelės ateities muzikos 
ore.

Mussolini nusprendimu, visi 
koncertiniai programai, duoda
mi Italijoje, turi būti 50*/ ita
liški.

Du muzikai, kurie dėl visko 
sutinka tarp savęs, tuojaus ne
beturi ka kalbėti. Bet kur rasi 
tokius du muzikus?

Ohio valstijos universitetas 
dovanojo $5,000 dainavimo fi
ziologijai studijuoti. Universite
tas jau turi nutraukęs vokališ- 
ko aparato veikimo x-ray pa
veikslus.

Vienai smuikininkei atrodo, 
kad ji jaučia aštrų danties 
skaudėjimą, kai griežia aukštes
nes gaidas. Nenorint kyla min
tis: ką tad audiencija turi jaus
ti?

Daugiau artistų buvo suga
dinta gyrimo, ne kaip kritikos.

Yra sakoma, kad 800 kalbos 
žodžių pakanka visam kam, iš
skiriant atvejus, kada kompli- 
mentuojama prima donna.

Gretchaninoff padarys savo 
debiutą Amerikoj su Beethoven 
Symphony orkestru, New Yor- 
ke. Jis taip pat duos kelis kon
certus Amerikoj kartu su Nina 
Koshetz.

Blogos muzikos niekad nega
lima girdėti per mažai, geros 
muzikos niekad per daug.

šiąnakt! Išvalykit savo vi
durius ir pašalinkit galvos 

skaudėjimų, šaltį, suru
kusį skilvį

Gaukit 10 centų dėžutę da
bar.

Jus, vyrai ir moterys, kūne 
nesijaučiate gerai — kurie tu
rite galvos skaudėjimą, apsivė
lusi liežuvį, prastą skonį bur
noj ir dvokiantį kvapą, svaigu
lius, negalit miegoti, ėda aitru
mas, esate nervuoti, pakrikę, 
kankina skaudantis, gasuotas, 
pakrikęs skilvis, ar turite di
delį šaltį.

Ai* jus palaikote savo vidu
rius tyrus su Casearets, ar tik 
priverčiate juos išeiti kas ke
lintą dieną su pagalba druskų, 
catharctic pilių ar ricinos alie
jaus?

Casearets dirba kai jus mie
gate; išvalo vidurius, pašalina 
surugusį, nesuvirškintą, pūvan
tį "maistą ir netikusius gasus; 
išima tulžies perviršį iš kepe
nų ir pašalina iš kūno visas su
kietėjusias pasilikusias medžia
gas ir nuodus žarnose.

Casearets šiąnakt pataisys 
jus iki ryto 10 centų dėžutė 
iš bile aptiekos palaikys jūsų 
skilvį saldų; kepenis ir vidu
rius veiklius ir skaisčią galvą 
ped 'mėnesius. Neužmirškit 
vaikų. Jie mėgsta Casearets, 
kadangi jos yra skanios — nie
kad negnaibo ir nesirgdina.

Acidity
Fapraščiausia priežastis virškinimo 

pa irimų būna perviršis rūgščių. So
da negali pakeisti padėties, be to ji 
degina vidurius. Reikalinga imti ką 
nors tokio, kas neutralizuotų tas 

I rūgštis. štai kodėl gydytojai pata- 
I ria publikai vartoti Phillips Milk of 
Magnesia.

Vienas šaukštas šių malonių vais
tų gali neutralizuoti daug didesnį 
kiekį rūgščių. Jie veikia tuojaus; 
pagelba yra greita ir labai aiški, 

mas greitai išnyksta; visa sistema 
Pabandykite Šiuos 

tobulus prieš—rūgštinius vaistus ir 
atsiminkit, kad jie tiek pat geri yra 
ir dėl vaikų, o ir malonus yra imti.

! tinį produktą. __Phillips
r Miik.
of Magnesia

Jei esi tikras artistas ir tei-. Visi gasai pašalinami visas rugštu- 
singas sau, tai esi geriausias (X ^auiin{į" 
savo kritikas.

Gadynės Ženklas: Vienoje I Kiekviena aptieka turi tikrą, recep- 
Dresdeno (Vokietijoj) muzikos 
mokykloje tapo įsteigta muzi
kos krutamu jų paveikslų klasė.

Trys pasaulio didžiausi smui
kų dirbėjai gyveno Cremonoje.

Moussorgskio operas Boris 
originališka versija neseniai bu
vo pastatyta Leningrado ope
roje.

GIVIM' ME? -TVAAkT
ĄIMT ^00(2
— VJHV H e DO^‘r
LOOK CtDER

< TMN y

DANTIS
Sutaupyki! Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 ui 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip $1 
Fleitos taip pigiai kaip $7.50 
Fleitos pataisomos už $1.50 

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue

, Antras aukštas
Tel. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedalioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

DUOKIT 
PATAISYT
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U fe! sakymo kainai
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PAGERBĖ PROF. M. BIRŽIŠKĄ

Spaliu 21 d. Lietuvos mokslo ir visuomenės darbuo
tojai iškilmingai minėjo prof. Mykolo Biržiškos literati- 
nio darbo sukaktuves. Iškilmės įvyko didžiojoje Univer
siteto salėje, dalyvaujant didelei miniai inteligentų ir 
moksleivių, ir visa eilė kalbėtojų nupiešė Biržiškos nuo
pelnus Lietuvos mokslui ir literatūrai ir jo nepaprastų 
idealingumą ir atsidavimų savo tautos labui.

Mykolas Biržiška tikrai yra vienas garbingiausių- 
jų Lietuvos veikėjų. Kito asmens, tur būt, Lietuvoje ne
rasi, kuris butų tiek daug dirbęs plunksna, kaip jisai. 
Jisai redagavo laikraščius, bendradarbiavo jiems, gami
no mokslo vadovėlius ir rašė originalius tyrinėjimus 
(jo specialybė literatūros istorija). Ir greta šito darbo 
dar jisai visuomet būdavo apsikrovęs daugybe įvairių 
kitokių pareigų: jisai mokytojauja, skaito lekcijas uni
versitete, organizuoja liaudies švietimo draugijas, agi
tuoja už Vilniaus atvadavimų ir kartkartėmis prisideda 
prie politikos judėjimo.

Apie prof. Biržiškų reikia pasakyti, kad jisai visų- 
pirma yra pareigos žmogus. Jeigu būtinai reikia visuo
menės labui koks darbas atlikti ir nėra kas ji pasiimtų 
dirbti, tai jį pasiima ir atlieka Mykolas Biržiška!

Savo jaunesnėse dienose jisai buvo socialdemokratų 
partijos narys, ir kai po 1905 m. revoliucijos buvo pa
bėgę nuo partijos beveik visi inteligentai, tai jisai vie
nas dirbo už visų partijų. Šiuo laiku jisai partiniame gy
venime nedalyvauja. Kai kurie kalbėtojai, minėdami 
surengtose jubilėjinėse iškilmėse jo praeities darbus, 
rado reikalinga jį “pateisinti” dėl jo socializmo: girdi, 
jisai patekęs į socializmo srovę pripuolamai, bet dabar 
jau esųs apie tai visai užmiršęs. Bet prof. Biržiška jiems 
atsakė: Aš buvau socialistas ir dabar jiems pritariu ir 
ateityje balsuosiu už socialdemokratus!

Bet politikai jisai, matyt, turi daug mažiau palinki
mo, negu švietimo darbui. Todėl į vidujinius partijų rei
kalus jisai nesikiša. Reikia tikėtis, kad mokslo ir liau- ' 
dies švietimo dirvoje jisai dar ilgus metus darbuosis . 
Lietuvos naudai.

1

Apžva

“Vienybė” sakosi pareišku
si vienam savo editoriale to
kią mintį:

“Lietuvių tautai yra gy
vas reikalas sumažinti kleri- 
kališkai nusistačiusios kuni
gijos įtaką viešam gyveni
mui”.

kurios nuo
mos ir dabar tebesi-

Bet už šitą jos 
girdi, “Naujienos

pareiškimą, 
dariusios

Tai yra netiesa!
Sulig Brooklyno 

išeina, kad “Naujienos 
priešingos

laikraščiu 
esan

čios priešingos klerikalizmo 
įtakos mažinimui viešam gyve
nime. Juk tai yra grynas ab
surdas.

“Naujienos” yra nusistačiu- 
sios prieš klerikalizmą daug 
griežčiau, negu visi vienybi- 
niai “liberalai” sudėti į krū
vą. Bet mes manome, kad da
bartinė Lietuvos valdžia kovo
ja ne 
tiktai 
lizino 
čionis 
tautininkai nesugeba susikal
bėti. Silpnindama krikščionis 
demokratus, tečiaus, tautinin
kų diktatūra kartu vykdina 
klerikalizmo politiką Lietuvoje 
savo rankomis. Voldemaras, 
pav. pasirašė tokią kenksmin
gą Lietuvai sutartį su Romos 
papa (konkordatą), kokios net

krikščionys demokratai nedrįso 
priimti.

O “Vienybė” mėgino aukš- 
čiaus minėtame savo editoria- 
le įtikinti publiką, kad dabar
tiniai Lietuvos diktatoriai esą 
klerikalizmo griovėjai. Del jos 
šito visuomenės klaidinimo mes 
ir pasakėme, kad ji sėdi ant 
dviejų kėdžių 
monės 
laikome.

Iš musų nurodymo, kad 
tautininkų valdžios kova prieš 
klerikalus yra nenuoširdi ir ne
rimta, Brooklyno laikraštis pa
darė, kad mes tai kovai nepri- 
tarią. Tai yra minties iškrei
pimas. Mes norėtume, kad 
“Vienybė”, pagaliau, liautųsi 
krėtusi šitokius šposus. Tą 
amatą svetimas mintis kraipy
ti ji galėtų palikti komunis
tams, kurių šituo atžvilgiu 
jau vistiek niekas “nesuby- 
tins”.

KONFISKUOTAS 
“ŽEMAITIS”

prieš klerikalizmą, bet 
prieš tam tikrą klerika- 
partiją — prieš krikš- 
demokratus, su kuriais

Telšiuose einąs savaitinis 
laikraštis “žemaitis” praneša, 
kad jo 40 numeris buvo kon
fiskuotas, o redaktorius nu
baustas 100 litų arba 2 savai
tėm arešto, šis “didvyriškas” 
žygis, žinoma, buvo atliktas 
be teismo nuosprendžio, karo 
komendanto nutarimu.

Karo komendanto nutarimas 
skamba taip:

“1928 m. spalių 12 d., Tel
šių apskr. Karo Komendan
tas pulkininkas-Leitenantas 
Rusteika Stepas, einant 9§ 
Ypatingų Valst. Apsaugos

Įstatų nutariau: pil. laikraš
čio ‘Žemaitis’ redaktorių 
Gadvilą, gyv. Telšių, už per
žengimą cenzūros taisyklių 
nubausti 100 litų, o jam ne
pasiturint išlaikyti dvi sa
vaites kalėjime; laikraštį 
‘žemaitis’ 40 Nr. konfiskuo
ti...”
Nubaustojo laikraščio redak-

ei j a pastebi, kad pabauda už
dėta už žinutę apie mokesnių 
inspektoriaus padėjėją Petri
ką.

Už tai, kad laikraštis įdėjo 
hemalonią valdininkui žinutę 
(gal būt, visai teisingą), tai 
Įcaro komendantas konfiskuoja 
laikraštį ir kiša redaktorių į 
belangę. Puiki, “tautiška” 
tvarka, ar ne?

► 
I Dalykus

Tweedo laikai
Bandymas įvelti prohibici jtį 

1855 m.—Kaip tais laikais at
rodė New Yorkas. —Piliečių 
susirūpinimas. — Majoras 
Wood. — Miesto rotužės par
davimas. —VVilIiam Tvveed.— 
Vogimai. — Daugiau balsų, 
negu balsuotojų. — $500 už 
krėslą. — Tvveedo šaika.
Kalėjimas. — Gubernatorius 
Tilden.

Nevv Yorkas ir praeityj yra 
ragavęs prohibiciją. Volsteado 
aktas nebuvo tai pirma ataka. 
1855 m. New Yorko piliečiai 
pradėjo krauti į skiepus svai
galus, nes nuo liepos 4 d. turėjo 
įeiti į galią prohibicijos įstaty
mas.

Kaip miesto valdininkai vyk
dė įstatymą, apie tai pasakoja 
Denis Tilden Lynch savo kny
goj “Boss Tvveed”. Nevv Yorkas 
1855 m- buvo labai sparčiai au
gantis miestas. Turčiai dygo, 
kaip grybai po lietaus. Jie pui
kiais arkliais ir puošniose ka
rietose važinėjosi purvinomis 
miesto gatvėmis, kur gyveno 
biedniokai, vargo žmonės. Bal
savimas tais laikais buvo tik 
juokas. Gengsteriai terorizavo 
balsuotojus. Kaliniai buvo pa
leidžiami iš kalėjimų, kad ga
lėti] dalyvauti balsavimuose. Po
litikieriai pardavinėjo urėdus 
tiems, kurie galėjo daugiau mo
kėti.

Rotužėj sėdėjo majoras, ku
ris visai nesipriešino riaušėms, 
jeigu jis mate iš to sau naudą. 
Jo vardas buvo Fernando, Wood. 
Jis visais galimais budais kurs
tė religinę ir tautinę neapykan
tą. Kuomet žmonės pešėsi tarp 
savęs, tai jie neturėjo progos 
matyti, kas dedasi aplinkui. 
Spauda buvo korupcijoj pas
kendusi ir tylėjo, kol 1871 m. 
Samuel J. Tilden nepradėjo im
ti sukčius už pakarpos. Apie 
30,000 benamių vaikų bastėsi 
Nevv Yorko gatvėmis. Vieni jų 
šiaip taip pelnė sau duoną, o ki
ti gyveno išmaldomis ir vagys
tėmis. Mieste buvo 2,300 sa- 
liunų.

Sausio 1 d. 1855 m. F. Wood 
pradėjo eiti majoro pareigas. 
Jis surado, kad žmonių pinigai 
buvo begėdiškai aikvojami, gat
vės netaisomos, įvairi urėdai 
pardavinėjami už pinigus. Gir
ti vežikai lakstė gatvėmis, su- 
važinėdami moteris ir vaikus. 
Pabustos gaudė naujai atvyku
sius ateivius ir kraustė jų kiše
nes. Naktį-buvo pavojinga pa
sirodyti gatvėj. Šventadieniais 
girtavimas pasiekdavo aukščiau
sio laipsnio, 
siog gulėdavo 
Prostitutės tiek 
nusios, jog be 
griebė praeivius 
lisinonai į visą tai žiurėjo 
pirštus ir kartu su kitais 
tuokliavo.

Ant galo, gubernatorius 
ron H. Clark paskelbė prohibi
cijos įstatymą. Iš pradžių New 
Yorkas susirūpino. Atsargieji 
įsteigė skiepuose sandėlius. Kai 
kurie rengėsi kraustytis į “Sla
pesnes” vietas. Bet gyventojų 
nuraminimui majoras Wood pa
skelbė keletą proklamacijų, ku
rių tikąlas buvo aiškus — anu
liuoti sausąjį įstatymą. New- 
yorkiečiai tuo buvo patenkinti.

Proklamacijų autorius, kaip 
vėliau pasirodė, buvo A. Oakley

Girti žmonės tie- 
šaligatviucse. 

buvo isidrąsi- 
niekur nieko

pro 
gir-

My-

Hali, kuris užsiėmė žurnalizmu, 
'advokatūra, politika, eilėraščių 
ir dramų rašymu.. Tuo laiku jis 
ėjo New Yorko elistrikto proku- 
roro pareigas.

Birželio pabaigoj Wood išleido 
nepaprastai įdomų įsakymą po
licijai. To įsakymo turinys bu
vo toks. Policija privalo žiū
rėti, kad “sausas” įstatymas 
butų pildomas. Bet areštuoti 
žmogų už svaigalų pardavinėji
mą ji gali tik turėdama “va- 
rentą”. Jei saliune randasi 
svaigalų,* tai dar nereiškia, jog 
jiė yra pardavinėjami. Niekas 
juk nežino saliunininko intenci
jos, —ar jis .nori detinę parduo
ti, ar kam veltui atiduoti, 
už intenciją bausti žmogų 
galima. '

Policijai buvo ąišku, kad 
įsakymas reiškia tik vieną
lyką: palikti ramybėj saliunus. 
Tuo labiau, kad majoras grū
mojo aštriomis bausmėmis už 
neteisėtus areštus.

Trims metams praslinkus, 
Robert W. Lovvber užvedė prieš 
miestą bylą, reikalaudamas 
$228,000 už žemės sklypą, kurį 
miestas iš jo buvo i 
Kuomet miestas atsisakė tą su
mą sumokėti, šerifas paskelbė 
miesto rotužės licitaciją.

bu- 
bu-

ka-

dar

O 
ne-

t&s
da-

šaika. žuvo apie 1,000 žmonių.
Per ilgą laiką kyšiais Tweed 

privertė tulėti ne tik laikraš
čius, bet ir savo oponentus. 
Apie 50 republikonų lyderių 
gaudavo iš Tvveedo reguliares 
algas už tylėjimą.

Būdamas vaiku, Tvveed tapo 
jaunuolių gengės vadu. Paau
gėjęs jis matė, kaip politikieriai 
vogė piliečių pinigus ir balsavi
mus paversdavo farsu. * Pavyz
džiui, 1851 m. buvo paduota 
10,000 daugiau balsų, negu 
vo balsuotojų! New Yorkas 
vo paskendęs korupcijoj.

Kuomet Tweed pateko į 
Įėjimą, jis pareiškė:

“Faktas, yra > tas, kad
prieš mano laikus N-evv Yorko 
politika buvo nešvari. Niekuo
met nbuvo tokio ; 
kad nebūtų galima 
miesto tarybą. Nauji 
riai algėsi taip, kaip 
takunai. Gyventojai 
daug pasidalinę i tautines ir 
religines grupes, kad galėtų są
moningai pasinaudoti balsavimo 
teisėmis. Todėl negalima apsi
eiti be patronizavimo, kyšių ir 
korupcijos.”

Tvveed to pilnai laikėsi. Jis 
pardavė miestui krėslus, imda
mas po $500 už kiekvieną! Už 
gatvių valymą Tvveedo draugui 
buvo sumokėta $800,000, nors 
tą patį darbą kitas kontrakto- 
rius buvo apsiėmęs padaryti už 
$300,000. Už žemę Astoriui ir 
kitiems šaikos draugams buvo 
mokama 10 kartų daugiau, ne
gu ji buvo verta.

Tvveedo šaika susikūrė sau
sio 1 d. 1869 m. Ji susidėjo 
iš VVilIiam Tweedo, Peter B. 
Svveeny, Richard B. Connolly ir 
A. Oakley Hali. Ta šaika kas

atsitikimo, 
papirkti 

politikie- 
jų pirm- 
yra per-

, Svarbiausi p. Vinciuno kriti- drįsti charakterizuoti p. Balutį, 
kos sumetimai yra tame: J,) kaipo tautininkų partijos šulą 
buk p. Balutis yra šalininkas arba nedemokratingą šalininką 
despotizmo, o ne demokratijos, despotų.
2) kad jo politiški įsitikinimai 
yra ne demokratiški, ne lietu
viški, bet paimti iš Mussolini, 
Primo de Rivera ir Zogu. šiuo
se pareiškimuose p. Vinciunas 
prilygina p. Balutį prie aršiau
sių XX amžiaus Europos des
potų. Kad įrodyti, jog tikrai 
taip yra, tatai p. Vinciunas sa
ko: “Balutis būdamas augštu 
valdininku Lietuvoje, turėda
mas įtaką ir galią, nesistengė 
užtarti demokratijos šalininkus, 
nesmerkė gruod. 17 d. pervers-

Pasakymas p. Vinciuno, kad 
p. Balutis pareiškė, jog Lietu
vos vyriausybė geidžianti pada
ryti taiką Amerikos lietuviuose 
ir, anot “Vienybės” ar jos ko- 
respond. pasakymo, buk p. Ba
lutis gavo įsakymą negryšti į 
Lietuvą neparvežant taiką etc., 
kad buk p. Balučio pasakymu: 
pirmieji Lietuvos atstovai nesu
derino Amerikos lietuvius, ne
pasiekė savo tikslo, jis (Balu
tis) manąs pasiekti ir t.t. Aš ti
kiu, jog p. Balutis tokiais žo-

mo konspiratorius ir diktatūrą; | džiais panašią mintį nepareiškė, 
taipgi nesirūpino ištirti ir pa- nes diplomatai tokių frazių, iš- 
smerkti konspiratorius, kurie sitarimų nedaro; galimas daik- 
SUSpiOrdino Varpo Bendrovei . ta.8, k«xd jo mintis l>uvo lie- 
namą ir spaustuvę, nedėjo pa-|čianti šią problemą, bet kito- 
stangų, idant Amerikos lietuvių kiuose žodžiuose, tik “Vienybė” 
demokratiškos pakraipos laik- arba jos koresp. iškraipė p. Ba- 
raščiai “Sandara”, “Tėvynė”, lučio pareikštą mintį, kurią kri- 
“Naujienos” ir k. butų įleidžia- tikas pasiimė kritikavimui (žr. 
mi į Lietuvą etc. Toliaus kri- “Naujienų” No. 254), p. 
tikas padaręs visą eilę komen- lučio.
tarų ir prieina prie tokios kon- Bet daleiskime, kad p. Balu- 
kliuzijos (išvados), jis sako: tis tikrai pareiškė, jog jis pa- 
“Jeigu p. Balučiui* butų rūpėję geidauja visų Amerikos lietu-' 
demokratybės idėja, jei Balutis vių bendradarbiavimo; kad Lie- 
butų buvęs demokratizmo šąli- tuvos vyriausybei rupi Ameri- 
ninkas, tai savo įtaka butų daug kos lietuvių solidarumas, tau- 
gero padaręs demokratijos šąli- tos vienybės,—tai kas tame blo- 
ninkams ir Lietuvai, pasmerk- go? Kas iš lietuvių nenorime 
damas gruodžio 17 d. pervers- tautos vienybės? Kiek naudos 
mą ir diktatūrą”. turime iš dabartinės partinės

Dabar klausimas yra: ar p. kovos ir tautinės demoralizaci- 
Vinciunas tikrai žino, jog p. jos> kurią pagimdė stagnaciją 
Balutis 'yra rėmėjas ir simpati- musų tautiniame gyvenime čia 
kas despotiškos diktatūros ir 
neigėjas demokratinio parla
mentarizmo. Ar p. Vfnciunas 
savo tokiais sentimentališkais 
argumentais tiksi įrodyti, įti
kinti visuomenę, jog p. Balutis

Ba-

Amerikoje ir Lietuvoje? Yra 
klaidinga, jeigu mes manome, 
jog per partijų kovą įvykdinsi- 
me demokratišką rėdą Lietuvo
je, kad per revoliucijas ir savi
tarpinę politinę antagonistišką

nunirkofi mėnesį iš miesto iždo pavogda- nedėjo pastangų Lietuvos vai- akciją iškovosime laisvę, tai ab- nupiiKęs. L. unnivo apie $1,000,000. Vien tik 
laikraščiams už “garsinimus” 
buvo sumokėta- $2,703,308.48. 

gandai, kad'Wood, kuris tapo'Redaktoriui GcorKe Jonės būvy

dančiose sferose, idant butų surdas.
švelninama politiška taktika ir Kas žino pasaulio tautų poli- 
kad butų įleidžiami Amerikos tiškų partinių kovų tragedijas, 
lietuvių demokratines pakrai- įam nereikia aiškinti, jog revo- 
pos laikraščiai j Lietuvą? Aiš- liucija, smurtas arba bile jėga, 
ku, jog ^kritikas sąvo pareiški- kurj fcy]a partinių politinių 
mus laktais neįrodo, argumen- į kovų silpnina valstybę, griauna 
tai silpni ir neįtikinantys, už
metimai p. Balučiui nėdemo- 
kratingume yra absurdas.

Balučio politiniai įsitikinimai ir 
jo darbai lietuviams žinomi.

Amerikos lietuviams p. Balu
tis gerai žinomas, nes jis per 
daugelį metų su jais dirbo tau
tinį darbą; Amerikos lietuviams 
pažįstami p. Bakučio pol. įsiti
kinimai, pats kritikas sakai, 
kad Balutis seniau būdamas žymiai toli nužengęs per 10 ne- 
Amerikoje buvo tautininkas priklausomybės metų.
(Sandari©tis) bet nesilaikė par- p,et jeigu musų tautos vadai, 
tijos nusistatymo; tas tiesa, bet politikai ir diplomatai po 10 m. 
kodėl Balutis nesilaikė par- savo' politinių valstybinių eks- 
tijos nusistatymo? AtsakymasJ)erimentų gavo pasimokyti ir 

Dėlto, kad jis laikė suprasti savo klaidas, jeigu jie 
tautinius visuomenės reikalus' nūnai ieško kelių, kuriais jie 

lž( partijos reikalų, į vi- nori prieiti prie tautos vieny- 
reikalus jis negalėjo1 bės, tai reikia tokiu jų taktu 

partinius akinius. jr norais gėrėtis, nes tame ma- 
tokia p. Balučio tome tendenciją atstatymui de-

siūloma $5,000,000, kad jis ty
lėtų. Bet Jonės atsisakė nuo 
kyšio ir nu maskavo Tvveedo 
gengę. Nuo kyšio atsisakė ir 
Thomas Nast, paskilbęs karika
tūrų piešėjas. Jam buvo siū
loma $500,000, kad jis važiuotų 
Europon vakacijoms.

Kuomet Tweedo darbai tapo 
iškelti aikštėn, tai pastarasis 
pabėgo j Ispaniją. Tačiau jis 
ten buvo suimtas ir pargaben
tas į New Yorką. Savo gyve
nimo dienas Tvveed, užbaigė 
Ludlow kalėjime.

Gubernatorium tuo laiku bu
vo Samuel J. Tilden. Lynch 
sako, jog tas gubernatorius ir-

sumuštas rinkimuose, bandys 
nupirkti rotušę ir išmesti iš jos 
naująjį rnajbVą Tiemanną.

Artinasi licitacijos diena. Ma
joras Tiemann buvo labai susi
rūpinęs. Jis buvo turtingas 
žmogus ir taip pat norėjo pirk
ti rotužę, o paskui grąžinti ją 
miestui. Bet Wood buvo daug 
kartų turtingesnis, ir todėl be 
jokio vargo galėjo licitacijoj 
sumušti ^avo priešą. Vienok 
Wood nepasirodė ir Tiemann 
nupirko rotužę už $50,000. 
liau tie pinigai jam buvo 
grąžinti, ir miestas atgavo 
tužę. i

“Boso” Tvveedo istorija 
jo laikų New Yorko istorija. 
Lynch ryškiai pabrėžia tą lak- sodindamas jį į kalėjimą. Ačiū 
tą, kad Tweed buvo natūralia tam kai kurie 
, 1 * 1 • • • 4 111 T

su- 
ro-

iš pamatų demokratiją ir tau
tos laisvę neigia/ Jeigu Lietu
vos žmonės butų supratę svar
bą tautinės vienybės, jeigu pas 
juos butų buvęs demokratinis 
pribrendimas ir augštai laikoma 
tautinės vienybės idealogija, 
tai nūnai Lietuvoje butų kitokia 
padėtis, Lietuva vidaus politiko
je ir užsieny stovėtų tvirtes
nėje pozicijoje, jos ekonominis 
ir kultūrinis progresas butų

, z U -- ------ ----------------------------------------------------------------------

•via gi buvo suktas politikierius. Jis
- L užčiaupė Tvveed’ui burną, pa-

tuolaikinio miesto produktas. Jo 
tėvas, krėslų dirbėjas, norėjo 
tapti ugniagesių, departamento 
formaliu ir Tammany Hali vir
šininku. Tačiau ta garbe teko 
jo sunui, VVilIiam Tvveed, kuris 
turėdamas vos 21 metus tapo 
ugniagesių departamento for- 
manu. Vėliau jis liko alderma- 
nu ir kongreso nariu, o 
1860 pi. Tammany bosu.

Teisėjai teisė taip, 
Tvveed norėjo. Legislatura 
pagal jo komandą. Gubernato
rius buvo jo tarnas. Nevvyorjūe- 
čių mokesčiai ėjo į Tvveedo ki
šenę. Bėgiu trijų metų jis pa
vogė iš miesto iždo apie $30,- 
000,000. Apskaičiuojama, kad 
Tvveedo šaika viso pavogė apie 
$200,000,000. Bef “bosas” ne
buvo patenkintas. Jis norėjo 
kontroliuoti visą Ameriką taip, 
kaip jis kontroliavo New

New Yorko mi- 
lionieriai, kurie kartu su 
Tvveed’u vogė pinigus, išsisuko 
nuo atsakomybės.—K. A.

Skaitytojų Balsai
apie

kaip 
šoko

Yor-

išėjo
John

lengvas.

Nelogiška kritika
Užmetimai naujam Lietuvos 

Amerikai Atst. p. B. Balučiui, 
yra absurdas.

žulikystės
privertė

kitus penkis tur-

Kuomet jo 
aikštėn, jis 
A. Astorą ir 
tingiausius piliečius paskelbti 
spaudoj, kad jie peržiurėjo kny
gas ir surado, jog Tvveed ir jo 
šaika iš miesto iždo nepavogė 
neį ceiito. Girdi, viskas yra

Kuomet Tweed tapo areštuo
tas, tai $1,000,000 kauciją už jį 
užstatė Jay Gould. Vėliau įvyko 
riaušės, kurias sukurstė Tvveedo

Tūli musų visuomeniški kri
tikai tankiai peržengia ribas lo- 

i gikos ir teisybės, kritikuodami 
visuomenės veikėjus, tautos va

ldus ir diplomatus; jų tempere- 
mentas yra labai ekstrymiškas, 
toki kritikai savo konkliuzijo- 
mis per spaudą daugiau blogo, 
negu naudos, daro lietuvių vi
suomenei. Pavyzdžiui, p. Vin
ciuno užmetimai arba kritika p. 
Balučiui už jo išreikšta nuomo
nę New Yorke, pastato p. Balu
tį vienoje kategorijoje su Lie
tuvą valdančiu elementu—dik
tatoriais ; charakterizuojamas 
p. Balutis, kaipo šalininkas des
potų ir neprietelius demokraty- 
bės. Tokia p. Vinciuno kritika 
arba jo nelogiški užmetimai p. 
Balučiui, be abejonės, iššaukė 
nusistebėjimą Amerikos lietu
vių rimtame elemente.

augščiaus 
suomenės 
žiūrėti per 
Tatai aišku, 
taktika ir įsitikinimai, jo dar- ■ inokratinės tvarkos, atitaisymui 
bai stovi augščiau partijos va- padarytų klaidų. Tatai i vietą 
dų, didelį kontrastą matome jo kritikuoti ir neigti vadus ir jų 
darbuose, palyginus su party- tokias tendencijas, kurios veda 
viskų vadų darbais, tad jo po- lietuvių tautą i vienybę, godo- 
litinė karjiera ir jp ypatos kime ir klūkime naujos eros ir 
prestyža stovi augščiau, negu tautos vienybės.—V. M. č-kas- 
partizanų lyderių, diplomatų.

Sekant musų tautos politi
nius reikalus ir jos politiškų 
partijų vadų vedamą politiką, 
p. Balučio vaidinamą palitišką 
rolę lengva išskirti ir jo darbus 
suprasti, per pastarus 10 m. 
p. Balučio nuolatinis veikimas 
prie Lietuvos valstybinio* vairo, 
mums žinomas taip, kaip kitų 
musų gerbingų tautos vyrų, A. 
A. Dr. J. Basanavičiaus, Inžin. 
Vileišio, Tarno Noraus (Narur 
ševičiaus) arba žymaus diplo
mato Sidzikausko, Jono Vileišio 
ir kitų, kurie kuo mažiausia 
buvo ir tebėra partyviški, o 
labiau valstybiški žmonės. P. 
Balutis dirbo ir tebedirba tau
tos darbą, nepaisydamas, ku
rios politinės partijos vadai 
stovi priekyje Valstybės vairo;, 
visi rimti, lietuviai ir partijų 
vadai gerbia p. Balutį kaipo 
uolų ir gabų žmogų, tatai ko-! 
kinis sumetimais p. Vinciunas I 'Ui

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

v

GYVENIMAS
Minėsima tuma lai

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.60
Pusei metų__________ $1
Kopija -........................— 10c

Geriausia 
dovana - 
mas”. Užrašyk savo 
giminėms į Lietuvą 
“Gyvenimą Kalėdoms 
dovanų; jie bus jums 
už tai visuomet dė-

Kalėdoms
“ Gyveni-
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ZliOS
Teatruose

Chieago teatre — ateinančią 
savaitę bus rodomas paveiks
las “The Masks of the Dėvi!”;, 
burleskos numeris, pavadintas 
“Teeing Off”.

McViekers teatre — ši sa
vaitė yra paskutinė savaitė ro
dymui kalbančio paveikslo 
“The Singing Fool”; scenos nu
meriai.

Roosevelt teatre — šiuo lai
ku rodomas paveikslas “Mother 
Knows Best’’; scenos nume
riai.

Oriental teatre — Paul Ash 
ir jo orkestras duo4h pasku
tinį numerį, pavadintą “Au Ke- 
voir, Paul”; Paul Ash išva
žiuoja New Yorkan; kitokie 
numeriai.

Paradise teatre — ateinan
čią savaitę paveikslas “While 
the City Sleeps”; scenos nu
meriai.

Hiiiiling toutvo----- ateinan
čių savaitę paveikslas “Tvvo
Išversscenos numeriai.

Tivoli ir UpttAvn teatruose 
— ateinančią savaitę paveiks
las “The Docks of Newx York”; 
scenos numeriai.

Senate teatre — pradedant 
lapkričio 10 d. kalbantysis pa
veikslas “Wings”; scenos nu
meriai.

tų paHijos komiteto pii’minin- 
kas, permato audrą balsų už 
Smiliui.

Kaip matote, visi tikisi “lai
mėti”.

Busią 15,000 dabotojų
Teisėjas Jarecki turėsiąs šian

dien 15,000 žmonių “armiją” 
balsavimo vietoms daboti.

GenjysteriH pagautas

Leo Mongoven ii- pora jo 
draugų (gangsteriai) reikalavo 
iš tūlo Cooperio $5,000. Cooper 
turi ofisą Rookery trobesy 209 
So. La Šalie st. Tarpe Cooperio 
ir gengsterių kilo ginčas. Pasė
koj jo, šalygatvyje Cooper pa
šovė Mangoveną.

PRANEŠIMAI Lietuviai Daktarai vairus Gydytojai
RobCland.—Lapkričio O <1., H vai. 

vak., Aušros kambariuose, 10900 S. 
Michigran Avė. įvyks Lietuvių Im- 
proveipent and Bęncfit Kliubo pa- 
I rąstas susirinkimas, šiame susi- 
linkime/ bus pranešimas komisijos iš 
suvienytų k)iubų, bus ir kitokių pra
nešimų ir svarstoma nauji ir neuž
baigti dalykai. Visi kliubo narai 
atsilankykite. J. Tamašauskas, sekr.

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

Tel. Kenwood 5107
V alandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Norshore teatre — ateinan
čią savaitę paveikslas “Moran 
of the Marines”; scenos nu
meriai.

Tower teatre — šią savaitę 
eina vedinamos Maroon Col- 
lege Night Frolics; kitokie sce
nos numeriai.

West Chieago 
parkai 

%

Stanfovd parke, lapkričio 9 
dieną (Armistice dieną) bus 
duotas puikus programas. Pro
gramas prasidės 7:30 vai. va
kare. Programas susidės iš to
kių numerių:

1. Jolly Captain, Cadets Drill 
March — išpildys orkestras. 2. 
Athletic Drill — išpildys mer
gaitės, gimnastikos būrio na
rės. 3. An Eųuiiibristic Novel- 
ty — išpildys berniukai, gim
nastikos būrio nariai. 4. Baica- 
relle — Čaikovskio kompozicija, 
išpildys p-lė S. Levin. 5. Lest 
\Ve Forget — išpildys pramo
gų departamento grupė. 6. Doll 
Dance — išpildys mergaitės, 
gimnastikos būrio narės. 7. Du
etas — La Estrollita. 8. Sailor 
Dance — išpildys mergaitės, 
gimnastikos būrio narės. 9. 
Elementary Trumbling Drill— 
išpildys berniukai, gimnastikos 
būrio nariai. 10. Old (ilory, rin
kinys Amerikos liaudies mclio- 
dijų, išpildys orkestras. Įžanga 
visiems dykai.

* Grabiniai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Lietuvių Laisvės K Ii ubas laikys 
susirinkimą antradienio vakare, lap
kričio 6 d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje. Susirinkimas prasidės 
kaip 7:30 valandą. Gerbiami drau
gai, malonėkite pribūti visi laiku. 
Turime daug svarbių reikalų ap
svarstyti. K. J. Demereckis, rašt.

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

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

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
ja, kaipo patyręs gydytojas, chirur- 
(•is ir akušeris.

Gydo staiga.s 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 SL

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randoljjh 6800

Ilgas miegas padare 
vaiką vėl linksmą
“Musų kūdikis pažandindavo 

mus keletą karty per naktį, iki 
mes pradėjom duoti jam po bis- 
kutį Castoria po jo paskutinio 
maitinimo”, sako lowa motina. 
“Jis tvirtai miegojo nuo pirmo
sios nakties ir jis dabar išrodo ir 
jaučiasi daug geriau.’ Vaiky 
specialistai pataria Fletcher’s 
Castoria; ir milionai motinų 
žino kaip šis grynai augalų ne
kenksmingas preparatas pagel
bsti kūdikiams ir vaikams nuo 
dieglių, konstipacijos, šalčio, vi
duriavimo ir t. t. Fletcher pa
rašas visuomet yra ant pake
lio tikros Castoria. Šalinkis imi- 
tacišjų.

Politinės žinios
Pasak Associated Press, Smi- 

thas kalba, kad demokratų lai
mėjimas aiškiai matomas.

Senatorius Curtis, republiko- 
nų kandidatas į vice-preziden- 
tus, sakų, kad republikonai lai
mėsią nulemiančią pergalę.

Senatorius Robinson, demo
kratų kandidatas į vice-prezi- 
dentus, tiki, jogei demokratai 
laimės-

Kepublikonų nacionalio komi
teto pirmininkas Work nužiūri 
400 elektorių balsų republiko- 
nams.

Raskob, nacionalio demokra-

George Koop
Socialistų kandidatas Illinois 

gubernatoriaus vietai.

Berniuko byla prieš 
apšvietos tarybą

Russel Gilday, 16 metų vai
kinas, dirbąs apdraudos agenti- 
jai, reikalavo indžionk&eno prieš 
Chicagos apšvietos tarybą. By
la užvesta teisme ve kodėl. Illi
nois valstijoj yra įstatymas, ku
ris reikalauja, kad vaikinai am
žiuje tarp 14 ir 17 metų, kuo
met jie dirba, privalo lankyti 
toliau mokyklą bent vieną die
ną savaitėje.

Gilday yra 16 metų. Chica
gos apšvietos taryba reikalau
ja, kad jis lankytų mokyklą. O 
Gilday sako, kad lankymas mo
kyklos trukdo jo darbą. Taigi 
jo advokatas ir reikalavo in- 
džionkšeno, kuris uždraustų 
Chicagos apšvietos tarybai rei
kalauti, idant vaikinas lankytų 
mokyklą. Vaikinas bylą pralai
mėjo. Jo advokatas Clark sako, 
kad jis varysiąs bylą iki aukš
čiausio šalies teismo.

DOVANOS NAUJIENŲ MASKARADUI

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tek Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted St. 
Tol. Victory 4088

S. D. L ACHAV1CZ
Lietuvis Graborius ir

Balsramuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, 111.

I

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

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamdotojas

Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

North Sidės Draugijų Sąryšio de
legatu mėnesinis susirinkimas Įvyks 
Seiedoj, Lapkričio 7 d., 8 vai. vak., 
Liuosybės svet., 1822 VVabansia Avė. 
Visi delegatai susirinkit, nes turim 
daug svarbių reikalų aptart. Sekrt.

Pietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks Lap
kričio 6 d., Mark White Sųųare Pk. 
Assembly Hali ant 29-tos ir S. Hal- 
sted St., 8 vai. vak. Malonėkit visi 
laiku susirinkt ir kurie turit paėmę 
baliaus tikėtus sugrąžint. Valdyba.

20 wardos Lietuvių Politikos ir 
Pašei pos kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks Seredoj, Lapkričio 6 
dieną, 7:30 v. v., Antano Bagdono 
svet., kampas Union Avė. ir 18th St. 
Visi kliubo nariai bukite laiku ir 
naujų narių, atsiveskit. Valdyba.......

Susirinkimas Saldžiausios Širdies 
Jėzaus šiandie, Lietuvių Auditorijoj, 
7:30 vai. vakare. Kviečia Valdyba.

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI .

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS,
APKOKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroc 0455
Musų inžinieriai ateis pas jus. Mes 

partluodame tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
184 N. Halsted St.

S. W. cor. Lake ir Halsted Sts.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, Iii.

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

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

Namą telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Al tiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos : 

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

M. F. Rathbun, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas vaikų ligų
Ofisas 3337 So. Morgan Street 

Phone Boulevard 2418 
Rezidencijos Phone Republic 9107 
Valandos: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9N. v.

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 

Residence Tel. Fairfax 6352

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 luboa 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880

LLOYD

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais Šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jurią 
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolph St. 
Chicago. III.

NORTH GERMAN

Biznieriai skiria gražias do
vanas NAUJIENŲ maskarade 
dalyvaujantiems pavie n i a m s, 
grupėms ir poroms. Naujienų 
maskaradas įvyks Nedėlioj, lap
kričio 25 d., \\’icker Park svetai
nėj, 2010 W. North Avė., pra
džia 5 vai. po pietų.

(1) Petcr Barskis Furniture 
House, 1718 W. 47 St. Jis per 
daugelį metų veda pasekmin
gai biznį Tovvn of Lake apie- 
linkėje. Jis skiria Naujienų 
maskaradui puikią pastatomą 
ant grindų elektrinę liampą, 
šilkiniu uždangalu, vertės $20.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

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

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Bodlevard 7589

D

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

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

Dr. V. S. Naryauskas
2435 W. 69 St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8151

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DAKTARAS DEAN SPECIALISTAS 
. 64 W. Randolph St., Room 604

Radikalus gydymas visų kroniškų 
lytyškų ligų vyrams ir moterims. 
Odos, kraujo, inkstų, pilvo ir t. t. 
Taipgi ausų, nosies ir gerklės. Va
landos nuo 10 iki 7. Nedėldieniais 

nuo 12 iki 2 vai. po pietų.

Advokatai

(1) Jos. F. Budrik, 3117 So. 
Halsted St., kinis per daugelį 
metų užlaiko muzikalių instru
mentų ir rakandų krautuvę. Jis 
duoda “Naujienų” maskaradui 
H. C. A. Badiolą No. 25 arba 
Superhearodine vertės $100. 
Kas laimės tokią brangią dova
ną, tas bus pilnai patenkintas.

Lietuves Akušeres

čekiškos plunksnos, musų pučių 
importuotos, baltos plunksnos, že
miausios kainos, 
svarui ................................... www
RINKTINES i-ųšies QOn
svarui .... ...............................vOv
Rankoms plėšytos 7Q
svarui :.......... ......... I ■ ■ w
Geriausias čekiškas au- 4Qa 
dimus įpilama, yardas .......

Rejkalaukit pavyzdžių

Becks Dept. Store 
3321*25 So. Halsted SL 

chicago, ill.

(2) M. J. Matulauskas, 3356 
S. Halsted St., kuris užlaiko vi
sokių aprėdalų krautuvę ir lie
tuviams, ypač bridgeporlie- 
čiams, yra žinomas per dauge
lį melų; jis paaukavo Georgetle 
šilkinę dirsę motereį arba mer
ginai vertės $15.

(3) Jos. A. Rizgen, 3313 S. 
Halsted St., kuris užlaiko laik
rodėlių ir auksinių daiktų krau
tuvę, paaukavo “Nąujienų” 
maskaradui sidabrinį 8 šmotų 
gėrimams setą. Kas laimės tą 
puikų sidabrinį setą, tas bus pa
tenkintas. Seto verte — $12.

(5) B & J Electric Badio 
Eng. Laboratories, Ine., J. A. 
Bartkus, Vedėjas, 6819 South 
Western Avė. Tai yra lietuviai 
Badio išdirbinė to j a i, kurie gra
žiai vąda savo biznį Manpiette 
Parko apielinkej. Jie skiria 
Naujienų maskaradui Elektrinį 
Waffle Iron, Bimco Waffle 
Mold No. 89-A vertės $16.

(6) A. Belskis, vaistininkas, 
Naujienų kaimynas, kuris pa
sekmingai vedą savo puikiai 
įrengtą .vaistinę per daugelį 
melų, skiria Naujienų maska
radui Pelitinių Setą vertės $10.

(7) Josej)Įbne Osinski, 4108 
Archer Avė., ji yra real estate 
biznyje, skiria Naujienų Maska
rade dalyvaujantiems rankomis 
išsiuvinėtą dreserio uždangalą, 
šilkinį arba lininį, vertės $10.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS

A K U Š E R K A
3252 South Halsted Street

Viršuj Universal 
Stato Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais uuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

ŽMOGAUS
akis

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
GFl’OMETRIST 

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

Phone K$nwood 1752

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East Ulth 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 dienos.

DR S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Te). Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS 1
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, 111.

Tol. Brunsuick 0624

DR. A. J. GUSSEN

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St, 

Arti Leavitt St.
Telefonas Cana] 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Scredoį ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6 

Nedčlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

/’— ' .......... ......!■■■■■■ I

Didelis reikalingumas modisčių 
Piešiniams ir darymui skrybėlių 
— moką aukštas algas. Mes pri- 

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 

z/V*7 i trumpą laiką. Mes mo- 
( kuianjc dienoms ir vu-

karais, šauk arba ra- 
$yk dėl madų knygos.

FASHION M1LLINEKY SCHOOL 
19U N. State St. (lOth Floor) 

Tek Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA yrincipalas

(8) Z. Basinski, rakandų 
krautuvė, 1701 West 47th St. 
Jis yra gerai žinomas biznierius 
Town of Lake apielinkėj. Jis 
skiria Naujienų Maskaradui pa
statomą ant grindų elektrinę 
lempą su malevotu uždangalu, 
vertės $16.50.

Daugiau vardų biznierių, ku
rie skirs “Naujiem!” maskara
dui dovanas, pranešime kitomis 
dienomis. Temykil “Naujienas”. 
“Naujienų” Pramogų Komisija.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pala r i- 
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. vuk.

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwaukee Avenue 

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

Įvairus Gydytojai

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090
Namą Telefonas Republic 9600

Lietuvis Akių Specialistas 
3265 So. Halsted,St. 

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

Lietuviai Daktarai

Phone ArmItage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredds vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

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

Tel. Calunio.t 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare.

TčlepUone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Bes. Telephonc Plaza 3200

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. JJyde Park 3395

J. P. WAITCHLS 
t Advokatas 
10756 So. Michigan Avc.

Teį. Pullman 5950 
Namų Tel. Pullman 6377

....................... .... ------------------ 7--------

DR. M. To STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7K20 

Res.. 6641 South Albnny Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valuudos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10.12

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. 'J'cl. Drexel 9191

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

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. llalstrd SL, Chicago į 

arti 31«t Street
Valandos: 1 3 po pietų, 7 -8 vak. 
Nedaliomis ir šventad. 1IL—J2 dieną

Albin A. Pėters 
(AJbin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6156 S. Whipplc SL 
Hemlock 40*0
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

prašius. Rengėjai buvo įpykę1 
ant jų taip, kad neiškentę už-! 
važiavo per “valgomąjį". Buvo 
manę paduoti jų vardus spau
doje. Pasakiau jiems, kad su 
tokiais nereikia užsidėti, nes 
jie visiems yra žinomi, kas per 
vieni gaivalai. žinąs.

Požėla vėl risis
M*

Golden Štai* Kliubo 
susirinkimas

u

Lapkričio 2 d. įvyko Golden 
Staro Kliubo susirinkimas. Na-

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
1Pėtnvčios vakari' K. Požėla 

risis Coliseume. Jo oponentu 
bus vienas geriausių ristikų 
Fritz Von Mier, kurio “žirk
lės", .sakoma, yra pavojinges
nės, negu Stecker’o. Kitos po
ros: Joe “Toots” Mondt su 
Calza, John Pesek su Bill De- 

; su Zick- 
Joe Stangel su Jim 

I McMillen.

Sandaros” Įkurtu-met,a1' st staaiak
• •<71 • - . mund ir Joe Stangivių Vakarienė

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
komi malevų, popierą, stiklus ir tt.

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANCIONIS, Sav.

Financial
Findnsai-Paskoloa

Musičal Instruments
Muzikos Instrumentai

Įkurtuvėse praleisti laiką vi- 
“Sandaros” 

i, bus dar 
uo

..................... .| f r 
rių atsilankę vidutiniai. Iš ra- sados būna jauku, 
portų ir pranešimų paaiškėjo, įkurtuvėse, berods 
kad nupirkta švederiai booster- jaukiau, nes čia, matote, 
iams. Jie įteikti boosteriams bus tiktai paprastos kokio pro- 
vakarėlyje pas Nakrašių. Bes-1 fesionalo ar biznierių įkurtu- 
bolo lošimas užsibaigė, rengia- vės, bet laikraščio. O laikraš- 

» ir bus 
pačiu svarbiausiu dvasiniame 
žmogaus gyvenime veiksniu.

“Sandaros“ įkurtuvių vaka
rienėje turėsime gyvai lietu
višką ir šeimynišką susiėjimą. 
Čia skaniai pasivalgysime, mu
zikos pasiklausysime, pasikal
bėsime, o kas jaunesni, na, tai 
ir pasišoksime. Trumpai sa
kant, ot taip sau visai lietuviš
kai vakarą praleisime.

Lietuviai balsuotojai
GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per

taisyti katilai b* fumisaiu grotos — 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. VMory 9634.

Pinigus skoliname ant 2-rų Mort- 
gičių $100 ir aukščiau, ant lengvų 
išmokėjimų.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th St.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošitntj. 
Pinigus gausite i 12,valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechaniznpis pilnai garantuotos. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineerfng 
Laboratories, Irtc.. 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui_________

MES turime pardavimui keletą 
plotų žemės farmoms, kurie tun 
būti 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 jus aplankys, arba patys atei
kite į ofisą.
J. H. Schaffer & Co.,

803 Ridge Avė.
Wilmette 

Tel. Wilmette 364

GERAS Radio bargenas. Paaukau
siu gražų naujo modelio 7 tūbų 
elektrikinj radio setą, gražus riešu
to kabinetas,. 50 colių aukščio su tū
bomis ir jbudavotu spykeriu. 8228 
Maryland Avė. Ist apt. Phone Ste- 
wart 1875. Chicago. £xchange—MainaiCH. SYRTOWT AND 

JOS. PAWLOWICZ CO. 
LIETUVIAI

HOT WATER & STEAM HEATING 
Darbas garantuotas.

Geriausias patarnavimas 
203? W. 18 2c. Tel. Canal 1269

Personai
__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

vvrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chivago, III.

Utarninkė, lapkričio 6 d-, vi
lki vienam eikite balsuoti. 
Jeigu kur nors- turėtumėt ne

susipratimą ar kas nors bandy
tų jus skriausti, tai tuojaus 
apie tai patelefonuokite Lietu
vių Komitetui: Franklin 2100, 
Koom 457.

Lietuviu Komitetas' 
Al. Smithui Remti.

si Furnished Rooms

st pradėti lošti besketbolę. tis, žinote, visados buvo 
Kliubas turėjo vieną jauktą n„...
besketbolui. Dabar organizuo
jamas ir kitas jauktas 
diniams.
misija peržiūrėjusi bilas. Ji 
atrado viską tvarkoje. Reiškia, 
nėra taip, kaip rašoma komi-i 
sarų lape. Atmokėta žalimo po
mirtinė žalimienei. Kliubas tu
ri šešius ligonius. Jie aprūpi
nami lankytojais. Vienas nau
jas narys prisirašė.

Nutarė sušaukti nepaprastai 
susirinkimą lapkričio 23 d. ’ jau žinote, yra Amerikos Lie- 
Strumilo svetainėje. Susirinki- tuvių Tautinės Sandaros orga- 
mas bus šaukiamas priėmimui' nas. šita organizacija ir jos or- - .,
naujos, pataisytos konstituci-18anas rūpinasi tik lietuvystės pytųjų Valstijų J>reziden 

ė* • 11A *11* / \ 1 1jos. Nariai bus kviečiami at- ............. ......
vilutėmis. Visi kliubo nariai 
būtinai turite atsilankyti į tą 
susirinkimą priėmimui naujos, 
pataisytos konstitucijos, žino
te, kad šis susirinkimas bus 
vienas svarbiausių susirinkimų.' r’me 8eriJ laikraščių, bet rim- 
Tad visi nariai nepatingėkite j tam,, etingam bei švariam sa- 
atsilankyti. I vaitraščiui vietos užtenka. Tik-.

Ne viena draugija nesirupi-j lietuvis vargiai nors vie
na tiek jaunuoliais, kiek Gold-:nas galėtų “Sandaros” nerem- 
en Star Kliubas. Jis buvo su- ti. 
rengęs vakarą jaunuolių nau
dai. Su vakaru uždirbtais pini- j 8 vai. 
gaiš nupirko švederius jaunuo
liams. Beto, kliubas buvo su
rengęs ir bankietą pagerbimui 
jaunuolių. Taip, kaip matos iš 
kliubo darbų, jis remia jaunuo
lius visokiais budais. Tad jau
nimas esate visi kviečiami at
eiti ir prisirašyti prie kliubo. 
Jo susirinkimai įvyksta pirmą 
pėtnyčią kiekvieno 
Strumilo svetainėje. Jaunuoliai

16 metų am- 
priimami į

pra-
Sporto skyriaus ko-

Kaip balsuoti už 
Al. Smitha

Expertas Radio 
Taikymo

Musų expertai patarnaus ir 
taisys jūsų setą jūsų namuose, 

darbas garart- 
turime keletą 
pardavimo la-

skaitom — $2

einame visur, visas 
tuntas. Taipgi mes 
eloktrikinių setų dol 
bai pigiai.

$2 — patarnavimą
Stewart 2992 

516 E. 71 st St.

su- 
Mes

mėnesio

“Sandara”, ką be abejo jus

Norėdami paduoti 
balsą už Al. Smithą j Suvie-

savo

tus, padėkite kryžiuką pir 
maine ratlyje, ten kur para 

Democratic Party

ir kultūros reikalais. O dabar, 
kada lietuviai Amerikoje vien- v . . # _
vai mažėja ir po biskį ištau- syta “Democratic Party”. 
tėja, tai tokia organizacija ir Ant to balloto nedekite jo

kių kitų kryžiukų, kad ne
sugadinti savo balso.

Apart didelio balloto jus 
gausite (Chicagoje) mažes
nį ballotą, kur surašyti kan
didatai į teisėjus. Ant to ba
lloto taip pat padėkite kry
žiuką pirmame ratelyje, kur 
parašyta “Democratic Par-

laikraštis yra būtinai reikalin
ga palaikyti. Žinoma, mes tu-

ti.
Vakarienė bus lapkričio 7 d., 

vakare, Chicagos Lie- 
Auditorijoj.

— Stebėjys.
tuvių

Lietuvių Komitetas
AI. Smithui Remti.

Iš politikos lauko

Copy- 
Patentų 

su 
ir

RENDAI kambarys vyrams, su vi
sais parankumais. 1550 S. Marsh- 
field avė. 1 lubos.

REIKALINGAS vienam vyiui ne
mažas šviesus kambarys, su valgiu 
ar be. Vietoje iš kur lengva važi
nėti miestan. T 
telefono numerį. Atsišaukite 1739 
So. Halsted St. Box 1129.

Keai Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

priimami nuo 
žiaus, 
kliuba

o suaugę
iki 40 metų amžiaus.
Kliubo Korespondentas.

Roseland
Nedarbas

pasNedarbas apsireiškia ir 
mus, Rožių žemėje. Matos, 
kad atleidžia iš visų dirbtuvių 
darbininkus. Kurie darbininkai 
ir dirba, jiems duoda dirbti ne 
visas dienas savaitėje. Kuomet 
tokie blogi laikai, žiauresni yra 
bosai. Jie spaudžia darbinin
kus, kad skubėtų dirbti už ma
žesnį mokestį. Kurie darbinin
kai neklauso jų įsakymų, tie 
yra prašalinami iš darbo. Dar
bininkai, būdami tokiose ap
linkybėse, kenčia, nors prisci- 
na nekuriems ir be laiko pa
sišalinti iš šio pasaulio.

Darbininkai
Dar atsiranda visokių raudo
nų fasištų, kurie apsunkina 
darbininkus dar didesniu skur
du. Tie raudonieji fašistai taip 
įsidrąsino, kad nesisarmatija 
į stubas jsibriauti, o jsibriovę 
kaulyti pinigus iš vargšų dar
bininkų. Kad jiems tas dau
giau naudos neštų, raudonieji 
fašistai panaudoja tam tikslui 
ir vardą darbininkų. Pirmiaus 
perspėdavo darbininkus 
sarų lapas, dabar tyli, 
jisai turi ryšius su jais.

Nedarbui siaučiant,
ninkai kenčia skurdą, bet iš jų 
skurdo ir vargų naudojasi* ki
ti. Yra čia keletas drąsuolių, 
kurie maitina kūną lašiniais, o 
protą “ternu”. Jie sako spy- 
čius vargšams, kad daugiau iš
kaulyti pinigų iš darbininkų. 
Jie nesisarmatija įsigriauti į 
pares, ten pasakyti spyčių sa
vo naudai, nesisarmatija pasi
imti dešrų nuo stalo nepasi-

23-čiame distrikte savo kan
didatūrą į Illinois valstijos at
stovu butą stato, kaip demo
kratų partijos kandidatas, Tho- 
mas Keane. P-nas Keane šiuo 
laiku yra 31-tos vardus komi- 
t i manas. Jis buvo mero live
rio laikais Chicagos miesto ko
lektorius. Jisai jau yra tarna
vęs, kaip Illinois legislaturos 

j narys, nuo 1918 iki 1924 metų. 
Jo rekordas čia pasirodė pagir
tinas.

P-nas Keane, dabartinis de
mokratų partijos kandidatas į 
legislhturą, nuo 23 distrikto, 
kaip matyli iš suminėtų aukš
čiau faktų, turi pakankamai 
patyrimo tai vietai, kuriai kan-

Educational
Mokyklon

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

672 W. Madison St.

kenčia skurdą.

komi
kai ir

darbi-

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

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

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

MES vi.’.om visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visą Chicagą. 
miausios kainos

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

Financial
Finansai-Paakolo*

Že-

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

1618 West 18th Street 
I. F. Danko\vski, prez. 
C. T. Dankowski, ižd.

Paskolos euteikiama 
j viens dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Co.

INTERNATIONAL 
BNVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

ANDRIUS GĄRBUKAS
W. Potomac Avė.

Partners VVanted
PusininkŲ Reikia

REIKALINGAS partneris į Bu- 
1 Jernę ir Grosernę, gera vieta, biznis 
geras, žmonių daug pereina, gera 
proga geram žmogui, kadir nemo
kantį išmokysiu. Kreipkitės į Nau
jienas. Box 1121, 1739 S. Halsted St.

Be to, jisai yra skaitomas 
padorus žmogus. Visi, kurie ar
čiau jį pažįsta ir kurie turėjo 
progos arčiau temyti jo pirmes
nę darbuotę, mano, kad p. Ke- 
ane butų vienas tinkamiausių 
žmonių valstijos atstovo parei
goms eiti.

IŠMOKITE GROŽĖS 
KULTŪROS 

PAS MOLER’S

rų- 
po 
iki

SPORTAS
Jose Capablanca šačh-

matų čempionas
Pereitą savaitę užsibaigė 

Berlyne geriausių pasaulio 
šachmatininkų lošimas. Visų- 
geriausias pasirodė Jose Capa- 
blanka, Cubos čempionas. Jis 
laimėjo pirmą prizą tarptau
tiniame šachmatų čempionų 
turnamente. Iš dvylikos loši
mų Capablanca laimėjo aštuo
nis ir vienas 
Artimiausias 
Nimzomwitsch 
mėjo septynis

lygiomis išėjo, 
jo oponentas, 
(Danija), lai- 

punktus.

Kiek teko patirti, neužilgo 
prasidės Chicagos lietuvių 
šachmatininkų lošimas už čem
pionatą Liet. Golf Klube. Iki 
šiol geriausiu lietuvių šachma
tininku skaitosi adv. K. Jurge
lionis. Kas laimės šiais me
tais? *— Kl. Rep.

Didžiausia ir seniausia tos 
šies įstaiga, turinti skyrius 
visą šalį, nuo vieno krašto 
kito. Geresnės Beauty Shops
visur, indorsuoja Molei* siste- 

Pasinaudokite šia repu
tacija. Gaukite Moler Diplomą. 
Dieninės ir vakarinės klesos. 
Ateikite, ar rašykite

mą.

MOLER SYSTEM

512 North State Street.

Miscellaneous
(vairus

SENI Įtaisymai Storų padaromi 
kaip nauji; “show cases” pertaiso
mi, aprokojam uždyką. Liberališkas 
nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

ATYDA BUPAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321
MR. PARIS.

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.

Morgičiai pirmi ir antri
6 nuošimčiais padaromi i 24

Musų
valandas 

išlygos bus jums naudingos 
Kreipkitės pas

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

PASKOLINSIM nuo. $50 iki $300 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius. >

JUSTIN MACKIEVVICZ 
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ- 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu Šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 

<?♦ apkainuotas dėl ąreito par- 
lo^Sąlygos tinkamos, galime 

mes paoudavoti ant jūsų loto bile 
bungalow arba flatą budinki, kokj 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

is kur lengva važi- Eddy St.. apkuinuotas dėl > 
Induokite antrašą ir davimo^Sąlygos tinkamos

For Rent
RENDON 6 kambariu flatas ant 

8 lubų. Karštu vandeniu šildomas. 
Renda pigi. Atsišaukit 1859 North 
Kimba)! Avo., 2 lubos janitorius, ar
ba šaukite savininką vakarais.

Dovvner’s Grove 997

Automobiles

BEISMENTAI IR PAMATAI
Į septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums naują 
cementini ar murini pamatą su pil
nu beismentu, taipjau musų nauja 
medžiaga, vadinama Norill-Lite, ku- 

( ri nepraJeidžia vandens.
NEREIKIA ĮMOKĖTI

Imkite net dvejus metus išmokė
jimui. Taipjau statome bungalows, 
2 ar 3 flatų namus ir j rengiame fla- 
tus beismentuose. Didžiausi gene- 
raliai kontraktoriai , Chicagoje. Pa
šaukite ir musu inžinierius jums

Lincoln Sport Phaeton ... $950 i 
Buick sodan 5 pas............
Oakland sodan naujas.... 
Ponliac sedan naujas.......
Chandler luke naujas.......
Essex sedan. kaip naujas

Cadillac coupe, 4 pass., porfect 
Essex, Fords, 50 kitokių

rinkimo.
McDERMOTT MOTOR

7136 So. Halsted

1926
1927
1928
1928
1927
1928

$675 
$795 
$695 
$650 
$650
$495

dėl pasi- . apruokuos dykai.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ aUIuMUBi 
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY 

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au 

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda 
vinčti automobilius ir uždirbti gera 
algą. Jus mokinsitės pas tokiu> 
žmonės, kurie uždirbo daug pinig>. 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskj pasimokinti 
jus galite tik*1 pelningam bizniu) žinias, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus i . 
me. Atsišaukit asmeniškai ir panti 
nėkit š| skelbimą.

SALES 
St.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai______

Pagražinkit savo namą
Ši kompanija atlieka darbą ant 

išųiokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit Landscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, kru- 
nnis J--J -*- ---- -- * :

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

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

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

Pašaukit mus bile laiku. į 3 apartmentų namas prie Berkeley 
namą j Avė., arti 44 gt.; kaina $17,500; 

[es ga-i mainys ant gero 6 flatų nmo. 
rantuojame visą musų darbą, ap- JOHN IBACH
mainome dykai. Patyrę medžių gy-1 1046 E. 43rd St. Oakland 4681 
dytojai.

J.

nrus, gėles; juodžemis pardavimui. I Avė., arti 42_ gt.; I 
Mes mielai suteiksime dykai visas'cash; išmokėjimai. 
” ’ . Pašaukit mus bile °

omobihus, Leiskite mums padaryti jūsų
išpardavi gražų ir pakelti jo vertę. M

i THE CHEVROLET DEALERb 
I ASSOCIATION—Salesmen Trainina
i Schooi, 301 Gossard Bldję. 108 East 
į t)hio St.. Chicago, Iii

- -

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

GERAS darbas dol merginos ar 
moteries kuri kalba angliškai ir lie
tuviškai. Miss Craig, Tel. Bivd. 6300 

i____ i------- -------- :--------------

V. st. MICHAEL & Co. 
Not Ine.
Houston Avė.
Regent 2375

8545
Tel.

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ DIDELI PINIGAI

PRANEŠIMAS

Mums reikalinga tuojaus 500 žmo
nių padaryti didelius pinigus pri- 

; imant užsakymus ant medžių, kru-
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl' mu ir žaliuomenų; patyrimas nerei- 

.vvrų ir moterų. Kainos pora tik- kalingas; telefonuokit, rašykit, ar
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen- ha atsilankykit tarp 6 iki 8 v. vak.

, Moterims pančiakų pora po J. V. St. Michael & Co., JJ545 Hous- 
REIKAl/IhĮGA patyrus virėja, 85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos ton Avė., F 

antrarankė dirbti trumpas valandas, nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 35c. ‘Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 

prižiūrėti centup* Taipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezgimų.

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

Chicago, III.

REIKALINGA patyrus X---- N „V a! x----------------
naktimis. 1745 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris 
namus ir tris vaikus. Atsišaukit po 
6 vai. vakare. 6827 S. Rockwell St.

Help VVanted—Male-Female
________ Darbininkii Reikia

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokj bargeną ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus. 
Mes turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokesim jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už 
skolą, o pasimatykite su mumis. 
Kas reikalaus, mes užlaikysime 
ką absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO
REAL ESTATE 
507G Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

vis-

REIKALINGA moteris arba vy
ras patyręs virėjas (Cook). Darbas 
nuolatinis, užmokestis Kerą. 3457 S. 
Halsted St. Ch. Wm. Bird.

Situation VVanted
__________ Darbo Ieško
ESU jauna mergina; paieškai!

Srie namų darbo. M. J. K. 4029 So. 
laplevvood Avė., Chicago, III.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

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

4251 Cottage Grove Ave-

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas i vieną lek- 
cja. BASFORD. Diversoy 9502 ar 
Wabash 7519.

UŽDYKa ELEKTROS RADIO 
Naujas Crosley AlC. radio duodam 
dovanai su kažnu nnuju grojikliu pia
nu perkantiems per šitą išpardavimą. 
Kainos nuo $185 ir aukščiau, duodam 
išmokėjimais.

TRAYSER PIANO CO.
1538 W. Chicago Avė. Monroe 6851

tus.
So. Chicago, Regent 2375

NEGIRDĖTAS bargenas. Pardavi- 
j mui 6 flatai po 5 kamb. Randasi 
gražioj, lietuvių apgyventoj koloni
joj. Parduosiu pigiai. Priimsiu mai
nais bungalow arba lotą kaipo da
li jmokėiimo. WALTER J. PAUL, 
3236 W. T>*h St. Tel. Rcpublic 4170

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai

Geriausiai, tvirčiausiai ir tinkamiau- j 
šiai iš gero materijolo pasiuvam ir1 
pritaikom Kepures, Dreses ir Kotus, 
už labai prieinamą kainą. Mes kiek
vienam atsilankiusiam suteikiame tei
singą ir prielankų patarnavimą ir par
duodame geresnį materijolą daug že
mesnėmis kainomis, negu visi kiti. 
Atsilankyk i musų krautuve, pama
tyk musų siuvėjų pasiutus drabužius 
ir persitikrinsi.

G. & E. Burba
CLOAK SHOP

3214 South Halsted Street 
Chicapo, III. Phone Victory 2477

BIZNIAVAS lotas 100x125 ant 
Belmont avė, arti 75 gat. Galiu pa
dalyti. Atsišaukite Austin 1424.

KENOSHA BARGENAI

Business Chances
Pardavimui Bizniai

MES turime cash pirkėju jūsų biz
niui. Bile vietoj ir už bile kainą, ble- 
kelbiama. Vertos įstaigos finansuoja
mos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark St.
Dearbom 3840

PARDAVIMUI grosernC* ir buČer- 
nė. Savininkas mirė, reikia greit 
parduoti, pigiai. 3 pagyvenimui 
kambariai su furničiais. Rcndos 
$45. 6137 We*'tworth u-e.

PARSIDUODA gera bučernė ' la
bai pigiai daranti labai gerą biznj. 
Atsisaukit greitai. Priežastis patir- 
sit ant vietos.

3953 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, randasi Bridgeporte. Gera vieta, 
geras biznis. Atsišaukit Knygynas 
“Lietuva”, 3210 South Halsted St. 
Box 1.

PARDAVIMUI restauranto fixtu- 
res. Labai pigiai. Priežastis — tu
riu kitą biznj. 3341 Auburn Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, 8 metai kaip uždėta, daro ge
rą biznj. aukit Vincennes 0806.

PARDAVIMUI restaurantas ge
ras, pelningas biznis, prie karų li
nijos. Ilgas lysas. Savininkas 
žiuoja Europon.

2559 W. Pershing Road

išva-

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 
pasiniatykite su mumis.

M. MULTCH AGENCY 
Room 7, Burke Bldg^., Phone 2-3211, 

KENOSHA, WIS.

t

PARDAVIMUI 6 Datų mūrinis 
namas ir 2 flatų medinis užpakaly, 
kaina $13,000; parduosiu už $10,500. 
Teisingą pasiūlymą neatmesiu. Tu
riu parduoti iš priežasties ligos.

733 W. 2Ist PI.
Tel. Radcliff 4388

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

Palygink šj 5 kambarių bungalow 
su kitais aukštesnė kaina; elektrikos 
venteliacija, tiesus susisiekimas su 
Westem Electric Co., aržuolo tri- 
mingas, didelis aukštas kambarys 
dėl truktų, didelis lotas.

Kaina $7,300, cash $500 ir $55 i 
mėnesi su nuošimčiais.

GEORG1A N-SCH A EFER 
BUDAVOTOJAI, 

7156 W.*Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

$1,000 ŽEMIAU ĮKAINOS 
Dviejų flatų 5-5 kambarių, garo Ši
luma, geram stovy, angliškas beis- 
montas; 2319 W. Marųuette Road; 
mainys ant loto; geroj vietoj. Turiu 
parduot tuojaus. Triangle 7475.

^.'>«rdįž




