
■l,

The First and Greatest Lithuanian Daily tn America The First and Greatest Llthucnlan Daily i n America 
————i^—■db— .......

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News 

PUBLISHED BY LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO
1739 South HaLted Street, Chicago, lUmou 

Telepbona Rooaatslt 8500

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nkw« 

PUBL10HED BY 0b L1THUANIAN NEW9 PUBLI8H1NG CO.. INC.
1739 South HaLted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Rooaevelt 8500

Firmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis A merlkcj
T

!n3tervMVrc!!ri7, 1914 at thc Post’ Office at Chicngo, III 
under thc Act of Mnrch 3, 1879

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XV Kaina 3c
_________________ _ 1 —  ...............—".................

Chicago, ILL Ketvirtadienis, Lapkričio-November 8 d., 1928
------------- ------- i* “77-----7---------

*40^437 No. 265

Hoover Rinkimuose Lai Sovietai dirbsią auto 
mobilius savo ūki

ninkams

Uf 'išrinktas J. V. viceprezidentas

mėjo 40 Valstijas
Iš 531 visų elektorių balsų jis gavo 444; 

Visuotiniais rinkiniais Hoover, spėti
nai, bus gavęs arti 23 milionų balsų 
prieš Smitho apie 16 milionų.

MASKVA, lapkr. 7. — Sovie
tų “AvtoJcr” — draugija uu- 
tcmcbilių vartojimui plėsti — 
priėmė naują pigių, Rusijoj dir
bamų ir nišų ūkininkams taiko
mų r.utomobikų modelį. Tie 
antemehiliai turis pakeisti į- 
vairius kitus pigiuosius auto
mobilius, kurie iki šiol buvo 
importuojami is užsienio.

Herbert Hoover buvo išrink
tas Jungtinių Valstybių prezi
dentu negirdėta dar balsų dau
guma. Jis paėmė nemažiau 
kaip 49 valstijų, davusių jam 
viso 414 elektorių balsus iš vi
sų 531 balso elektorių kolegi
joje.

Prezidentą išrenka 266 elek
torių balsai.

Gub. Al Smith šiaurėj 
mėjo tik Bhode Islande ir, 
būt, Massachusetts. Dagi jo 
ties valstijoje, New Yo
Hoover gavo apie 100,000 balsų 
daugiau už jį.

Pietai, kurie visados būdavo 
demokratų tvirtovė, dabar irgi 
suskilo. Juose tik šešios valsti
jos — Alabiima, Arkansas, Flo
rida, Louisiana, Mississippi ir 
South Carolina — pasiliko iš-

lai- 
gal 
pa-

Iš Illinois valstijos 
išrinkti:

C»3vernor—Louis U. Knurier- 
son, Rep.

Lieutenant-Govemor Fred 
E. Sterling, Rep.

Secretary of State \Villiatm 
J. Stratlon, Bep.

Auditor Public Accounts 
Oscar Neison, Bep.

State Treasurer -Ome r 
Custer, Bep.

Attorney-General— Oscar 
Carlstrom, Bep.

University Trustees— Merk 
J. Trees, Bep.; James W. Arm- 
strong, Bep.; Mrs. Mary’ E. Bu
te v, Rep.; Frau k H. Simpson,

f:

Cook County
Sanitary District Trustees —

James M. \Vhalen, Dem.; Hen-
I loward

Ross A.

John A.

Trtvcger

Edvvard

ry A. Berger, Ik m.;
W. Elmore, Bep.;
VVoodhull, Dem.

State# Attorney— 
Svvanson, Bep.

Sheriff— John E.
Dem.

Board of Review— 
B. Litsinger, Bep.

Board of Assessors— John
E. Conroy, Dem.

Recorder of Deeds— Clayton
F. Smith, Dem.

Clerk of Circuit Court — 
Thomas O. Wallace, Bep.

Clerk Superior Court— M. S.
Szymczak, Dem.

Ccroner— Herman N. Bun- 
desen, Dem.

County Surveyor— VVilliam 
Kramer, Rep. v

Į J. V. kongresą iš 
Illinois valstijos

United States Senator— Otis 
F. Glenn, Bep.

Congressman ftt Large—Mrs. 
Buth liauna McCormick, Rep., 
ir Richard Yates, Bep.

Congressmen—
Dist.:

1— Oscar DePriest
2— Morton D. liuli, Bep.
3— Eilioti, W. Sproul, Rep.
4— Thomas A.* Doyle, Dem.
5— A. J. Sabath, Dem.
6— James T. Igoe, Dem.

tikimos demokratams, davu
sios gub. Smithui 65 elektorių 
balsus.

Visuotinių rinkimų bakai 
dar nėra suskaityti. Vakar iki 
3 valandos po pietų, Associated 
Press pranešimais, buvo su
skaityta 29,919,163 balsai, gau
ti iš 87,373 rinkimų distriktų, 
tuo tarpu kaip tokių rinkimų 
distriktų Jungtinėse Valstybėse* 
yra iš viso 115,527.

Minėto 29,919,163 balsų skai
čiaus 17,431,989 balsai buvo 
paduoti už Hooverą ir 12,487,- 
174 — už Sinithą.

Jei maždaug panašiai bus 
pasiskaidę balsai ir dar nežinb- 
muose likusiuose distriktuose, 
tai Hooveris turėtų gauti viso 
apie 22,780,958 balsus, o Al 
Smithas — apie 16,318,837.

7— M. A. Michaelson, Hep.
8— Stanley H. Kunz, Deni.
9— Fred A. Britten, Hep.
O—Carl K. Chinčlblom, Kep.

“Stebuklingi” buvę 
rinkimai Chicagoje

Nė vienas asmuo nebuvo nuga
labintas, nei sužeistas, dagi 
niekas nebuvo “nukidnapin- 
tas.”

ir sa- 
but įrašyti 
kaip “ste

nės, iš tik- 
sleb ūkias.

Apie praėjusius rinkimus 
Chicagos mieste vienas vietas 
aikraštis “krečia fones1 
ko, kad jie turėtų 
i Chicagos istoriją 
buklingi rinkimai,” 
ro, atsitikęs didis
Tik, girdi, įsivaizduokite: Chi- 
cagoje įvykę rinkimali, o mies
tas neatrodęs kaip įx> mūšio 
m besivoliojančiais gatvėse la
vonais. Buvę rinkimai, ir nė 
vienų vienas nenugalabintas, 
nė vienų vienas nesužeistas, 
lagi nė vienų vienas “nenukid- 
’iapintas!“

Dar daugiau. Policijos pra
nešimu, apie balsuojamas vie
las nebuvę pastebėta nė vieno 
‘slogerio” [mušeikos]. O dar 
lidesnis stebuklas, — nors tai 
jalu esą visai sunku tikėti,—kad 
lagi jokio švindelio ir vagys

čių nebuvę su baliotais...
Bet rinkimų dieną visa Cni- 

caga buvus kaip apsiausties 
padėjime. Visame mieste krib- 
ždėję daugybė federalinių agen
tų ; visuose kampuose kampe
liuose, ypačiai aĮMe balsavimo 
vietas, žvalgavę policininkai, 
“special“ policininkai ir detek
tyvai, o be to dar balsuojamo
se vietose buvę paskirti “wat- 
cher’iai”, kurie l>endrai sudarę 
penkiolikos tūkstančių žmonių 
armiją!

Įregistravo smarkų že
mės drebėjimą

VICTOBIA, B. C., lapkr. 7.— 
Vietos seismografas jregistra- 
vo smarkų žemes dtebėjimą 
kurio centras turėjo būt apie 
2,600 mylių nuo Victorijos, 
veikiausia vakarinėj Aleutų Sa
lų galūnėj. Supurtymai trau
kėsi per tris valandas.

‘Pravdos’ redaktorių
Buchariną pakeisiąs

Zinovjevas
Vokiečiu komunistų * laikraštis 

praneša, kad vaidai tarp Sta
lino ir Bucharino paaštrėję

Maskvos 
užimsiąs

trocki- 
kad ki- 
ir Stali-

lyniškis komunistų laikraštis 
Volkswille praneša turįs žinių, 
kad Nikalojaus Bucharino vie
lą, kaip vyriausias 
Pravdos redaktorius, 
Grigory Zinovjev.

Vokiečių komunistų 
ninku laikraštis sako, 
virėsi tarp Bucharino
10 lfb?.i paaštrėję ir kad prie 
o daug prisidėjus istorija su 

nuvertimu ir išteisinimu Vokie- 
ijos komunistų vado Thaelmd- 
10. Bucharinas, Tomskis ir 
nabašninko Lenino sesuo, ,U1- 
cnova, padarę cetraliuian, ko

munistų lutei nacionalo vykdo
majam komitetui protestą dėl 
.o, kad Stalino vadovaujamoji 
dauguma Politbiure nutarė iš
eisi nti Thaelma'Jią, kuris buvo 
lašalintas iš oentralinio Vokie- 
ijos komunistų partijos komi- 

■. to dėl dengimo partijos va
gių, išaikvojusių Hamburgo or- 

j anizacijos pinigus. Tame pro- 
jste Buchaiinas su Tomskiu ir 

Uljanova sako, keli Thaelmano 
šteisinimas esanti juoda gėdos 
dėmė ant komunistų interna
cionalo.

Bet Stalinas, sako Volkswille, 
dejas už 'I haelmaną, ir pasta
rasis dabUr vėl esąs Vokiečių 
komunistų partijos pirmininkas 
r diktatorius.

Sako, Trockis, Radekas, 
Smilga pavojingai 

sergą
Tas pats laikraštis sakosi ga

vęs naujų žinių, kad Trockis, 
Badekas ir Smilga pavojingai1 
sergą, o sovietų valdžia nelei- 
žianti jiems gauti dagi reika- 

'ingiausios daktariškos pagal
bos. Žinios, kurias Stalinas 
•kleidžiąs, busią Trockis ir jo 
draugai gauną pakankamos me
diciniškos prtgaŲios, esą gry- 
liausias melas. Iš tiesų, girdi, 
Stalinas esąs išleidęs slaptą įsa
kymą stropiai sergėti ištrem
tuosius draugus, kad jie patys 
le^sidarytų galo, kaip kad pa- 
laręs Joffe.

Obregono užmušėjo by 
los sprendėjai ap

siginklavę
SAN ANGEL, Meksika, lap

kričio 7. — Del to, kad jiem^ 
uvo tam tikrų elementų gru- 

nojama mirtimi, jeigu išrink- 
o prezidento Obregono užinu- 

'ejas bus išteisintas, arba jeigu 
;sai bus pasmerktas, juryme- 

nai [prisaikintieji posėdinin- 
kai] Jose de Leono Toralo ir 
vienuolės Concepcįjos byloje 
šiandie atėjo į teismą apsigin
klavę.

(Atlantic and I’acifio ihctcl

CHARLES CURTIS
Antradienį išrinktas Jungt. Valstybių viceprezidentu.

Ūkininkai Rumunijoj 
pradeda nerimti

Veržiasi i Bucharestą priversti 
premjeru paskirti jų vadą 
Maniu.

Lietuvos žinios
Susirgimai užkrečiamo

mis ligomis

Illinois Dar bo Fede- Socialistu kandida 
racijos metine kon- 

vencija Merrine

B U C11A RĘST A S, Bumanija, 
lapkr. 7. — Transilvanijoje ki
lo valstiečių neramumai. Her- 
manštadte, provincijos sostinėj, 
ir kituose miestuose — didelis 
sujudimas. Demonstruodami 
gatvėmis, valstiečiai šūkauja: 
‘‘Valio Maniu! šalin Bratianu!” 

Ūkininkai nerimsta, kad re- 
gentura vilkina ir nepaskiria 
tuojau jų vadą, Juliu Maniu, 
sudaryti naują Bumanijos val
džią. Jie veržle veržiasi tyt
veikais keliauti į Bucharestą.

Provincijos geležinkelių ad
ministracija desperatiškai mal- 
daluja Bucharestą patarimo, ką 
daryti su tūkstančiais ūkinin
kų, kurie esą apgulę vagonus ir 
norį gauti nemokamą kelionę į 
sostinę. Visi bandymai nuvary
ti juos ųepavykę. Kai traukiniai 
su vagonus aplipusiais neprašy
tais keleiviais buvę sustabdyti, 
valstiečiai puolę prie lokomoty
vų ir verste privertę mašinis
tus važiuoti toliau.

Klausenburge prefektas, ku
rio namus valstiečiai bombar
davo įel to, kad jis cenzūravo 
jų laikraštį Patria, kreipėsi į 

: vyriakisybę prašydamas kariuo
menes pagalbos.

Bucharesto politikai laukiaYivfiirficqv*iipBrvykstant iš Londono amba- 
La& pi dllddduja LreiIL sadoriaus Titulescu. Bijodama 

partijos žlugimą

KAUNAS. — Sveikatos de
partamento žiniomis per rug
pjūčio mėn. visoj Lietuvoj už
registruota susirgimų: dėmėtą
ją šiltino 9, vidurių šiltine 90 
(mirė 6), kruvinąja — 3, pa
ratifu 16 (mirė 1), raupsais 2, 
difteritu 22 (mirė 2), juodlige 
2, gripu 284, pogimdyvine kar
štlige 10 (mirė 2), kokliušu 392 
(mirė 5), tymais 19 (mirė 2), 
vėjah’aupais 10, maliarija 2, 
epid. seilės liaukų uždegimu 6, 
rože 38, džiova 111 (mirė 10), 
trachoma 324, niežais 22, įtar
tų pasiutusių šunų įkąstais 13, 
rubeola 6, kraujo užkrėtimais 
6 (mirė 3),’skarlatina 56 (mi
rė 22), miešlungiu ir kitomis 
odos ligomis 181 susirgimai.

Susirgimai mažėja.

Mckytojai prašys ginti mokyk
las nuo naudojimo jų kapi
talistų tnistų propagandai

CHICAGO, III., lapkr. 7. -- 
Rytoj [šiandie] Herrinc prasi
deda 46-toji metine Illinois 
valstijos Darbo Federacijas 
konvencija, į kurią šiandie iš 
Chicagos išvyko- specialiu trau
kiniu daugiau kaip trys šimtai 
dehga’tų, atstovaujančių įvai
rioms darbo ir profesijų uni- 
joms.

Valstijos federacijos egzeku- 
tyvas pristatys konvencijai dar
bo įstatymų programą,1 kuris 
bus ateinantį sausio mėnesį į- 
neštas valstijos legislaturoje, o 
prezidentas Walker perskaitys 
metinį valstijos federacijos 
pranešimą.

Chicagos mokyklų mokyto
jai, priklausantys Amerikos 
Mokytojų Federacijai, pasiūlys 
keletą rezoliucijų, kuriomis jiei 
pasmerkia pajėgos trustą ir 
kuriomis reikalauja, kad Darbo 
Federacija pradėtų griežtą ko
vą su išnaudojimu viešųjų mo
kyklų pajėgos trusto propa
gandai.

ORH
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Galima laukti giedros; šal
čiau; stiprus mainąsis vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 44° ir 53° F.

šiandie saulė teka 6:30, lei
džiasi 4:37. Mėnuo h?k.aJ 2:38 
ryto.

Norman Thomas sako, kad 
kaip opozicijos partija dabar 
imsią kilti socialistai

NEW YOBKAS, lapkr. 7. — 
Noi-man Thomas, Socialistų 
partijos kandidatas į Jungtinių 
Valstybių prezidentus, kalbėda
mas apie ką tik įvykusių rinki
mų rezultatus, pasakė, kad šis 
milžiniškas demokratų partijos 
pralaimėjimas reiškiąs jos mil
žinišką žingsnį į savo suįčimą. Iškėlė į aikštę 
Demokratų partijos vietoj iš-. tianu
kilsianti Socialistų partija kaip Vakar buvo 
vyriausia opozicijos partija. [paskutinis Vintilos

sukilimo, dagi drebėdama dėl 
Vintilos Bratianu gyvybės, li
beralų partija pagaliau atsisa
kė nuo savo reikalavimo, kad 
butų sudaryta koalicijos val
džia, su Titulescu kaip premje
ru.

Maniu, griežtai atsisakė da
lyvauti tokioje “koalicijos“ val
džioje, pareiškęs, kad dabpr 
atėjus ūkininkų diena, ir jeigu 
bus dar bandoma atstumti jie 
nuo valdžios; kraštas galįs 
silaukti didelės nelaimės.

su-

paskutinę 
klastą
iškeltas aikštėn 

. Bratianu 
Ncw Yorko mieste Socialis- įj()fas, kuriuo jis bandė pasi- 

tų kandidatas Norman Thomas laikyti krašto valdžią savo ran- 
gavo 18,179 balsus. Kiek visa- |U)S€< laikraštis Cuvuntul, bū

tent, paskelbė žinią, kad Schro- 
eder kompanija, anglų banki
ninkų firma, kuri iš dalies bu
vo prisidėjus prie projekto su
teikti Bumanijai 200 milionų 
dekrių paskolos, atsisakė turė
ti bet kurio reikalo su tokia 
valdžia, į kurią neįeis ūkinin
kai. O Vintila Bratianu, ban
dydamas pal^ilaikyti valdžią 
aavo rankose, tvirtino visai 
priešingai, ir savo tvirtinimui 
paremti rodė regenturai neva 
Schrbcdero firmos telegramą.

ine krašte socialistai gavo bal
sų, žinių dar nėra.

Socialistų laimėji
mas Wisconsin valst
Victor Berger vėl išrinktas; iš

rinkti taipjau trys senatoriai 
ir 7 asemblimenai.

MILWA.UKEE, Wsis„ lapkr. 
7. — '\Viscbnsino socialistai vėl 
gali pasigirti laimėjimąįs. Per 
įvykusius vakar rinkimus 5-mc 
distrikte kongresmanu taipo vėl 
išrinktas drg. Victor Berger, 
kuris gavo daugiau balsų, ne 
kad jo priešininkai iš republi- 
koMų ir demokratų partijų.

Kartu su Bergenu, Wiscon- 
• sino socialistai yra, regis, iš

rinkę tris senatorius ir septy
nis asemblimenus.
Del Bergerio išrinkimo dar yra 

abejojimo
.Vėlesni pranešimai sako, kadi 

dėl Victoro Bergerio išrinkimo 
dar yra abejojimo. Tik iš pen
kių precinjctų 5-me distrikte 
dar nėra žinių, tuo tarpu visuo
se kituose precinktuose repub- 
likonų kąpdidatas 
yra gavęs 457 halsus 
nei Bergeris.

Stafford 
dąugiahi

Bra-

10,000 Vengrijos žydi, 
virto krikščionimis

BUDAPEŠTAS, lapkr. 7. - 
Paskiausios statistikos žinios 
parodo, kad 10 tūkstančių Ven
grijos žydų metė senąją savo 
tikybą ir priėmė krikščionybę.

Nors valdžia tvirtina, kad žy
dai Vengrijoj nesą persekioja
mi, tečiau faktai! parodo ką ki
tą. Pavyzdžiui, valdininkų ir' 
šiaip valstybės tarnautojų žy
dų Vengrijoj labai maža tėra.

BUFFALO, N. Y., lapkr. 7.
Gaisre, kurio čia buvo su

naikinti dviejų aukštų namai 
du gaisrininkai žuvo liepsnose, 
o kiti penki nualpo nuo smal
kių ir durnų.

Šiaurinėj Lietuvoj 
Jau žiema

KAUNAS. — Atvažiavę iš 
šiaurės Lietuvos asmens pasa
kojai, kad ten jau esanti tikra 
žiema.

Ketvirtadienio naktį (iš tre- 
čiadienio) stipriai pašalo, o vi- 
-ą ketvirtadienio dieną snigo. 
Pasidarė geras žiemos kelias.

Rogių kelias buvo nuo Zara
su, Salako, Dusetų iki Utenos.

Ankstyvoji žiema padarė 
daug nuostolių ūkininkams, nes 
dar nesuimta visas vasarojus: 
’aukuose dar gana daug yra 
nėpiautų avižų, nerautų linų ir 
'pie pusę nekaistų bulvių, o ku
kiai, žardai džiovinamų javų 
beveik visi dar buvo laukuose.

Leidžiama Sirvydo 
“Punktai sakymų”

Netrukus Gottingene išeis iš 
spaudos Sirvydo “Punctay sa
kiniu” dviejose dalyse. Iš jų pir
moji buvo parašyta 1629, o 
ntroji 1644 metais lietuvių ir 

lenkų kalbomis. Įžangą parašė 
nrof. dr. Franz Specht iš Bai
les. Leidžia VatndenhockaB ir 
Rupprechtas Gottingene. Kny- 
*»a turės 720 puslapių 8°.

Šio svarbaus lyginamajai kal
botyrai dokumento 
du

buvo tik 
egzemplioriai. [LA]

K. Petrauskas gatsro- 
liuoja Taline

KAUNAS. — Gastroliuojąs 
Talino, Estuose, operoj Kipras 
Petrauskas dainavo “Lohengrk- 
ie“, “Romeo ir Julijoje“ ir 
‘Toscoje“. Visa spauda apie 
Lietuvos dainininką atsiliepia 
Mačiai ir palankiai.

Mac Donald atakuo
ja Baldwino valdžią
\nglų Darbo partijos vadas 

kaltina ją dėl trukdymo tau
tų nusiginklavimo reikalo

LONDONAS, lapkr. 7. — 
Pradėjęs debatus dėl karaliaus 
Jurgio kalbos atidarant parla
mentą, Bamsay MacDonald, 
Darbo partijos vadas, stipriai 
’ritikavo vyriausybę dėl jos pa
darytos anglų-francuzų laivynų 
utalrtięs.

MacDonald kaltino konserva- 
orių vyriausybę, kad ji truk
danti Tautų Sąjungos darbus, 
’ors dedantis kooperuojanti su 
% ir statanti kliūčių nusigink- 
avimo reikalui, nors vadinanti 
ai “padėjimu Tautų Sąjungai 

formuluoti planus visuotiniam 
ginkluotės sumažinimui.”
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Jakimavičius, Jonas, Ameri
kon atvykęą prieš pasaulinį ka
ri). Nuo karo pradžios jokių ži
nių Lietuvoje gyvenantieji gi
minės neturi. ,

Kaminskas (Smith), Anta
nas, pirm kelių mėnesių mirė 
Connecticut valst- ir paliko ten 
šiokį tokį turtą. Velionio įpėdi
nių arba giminių adresai kon
sulatui nėra žinomi. Sesuo buk
gyvenanti Pittston, Pennsylva
nia, o kiti giminės Lietuvoje, 
kur tai apie demarkacijos lini
ją-

Lukšys, Raimontas, prieš ka
rą gyvenęs VVhitinsville, Massa- 
chusetts. Vėliau persikėlęs į 
Detroitą ar kur nors apie Dėt-j 
roitą, Michigan valstijoje ir 
paskutiniais laikais pasklydę 
gandai, kad jau -esąs miręs,! 
vienok tikrų žinių giminės ne
turi.

Paltanavičius arba Pultanavi- 
čius, Konstantas, Amerikon iš
vykęs prieš karą ir gyvenęs 
Lawrence, Mass. Nuo 1926 m. 
jokių žinių giminės nebeturi.

Sinkevičius, Ignas, Amerikon 
atvykęs 1907 m. ir gyvenęs 
New Yorke ar kur tai apie N?w 
Yorką, dalyvavęs pasauliniam 
kare, buvęs Prancūzijoj sužeis
tas ir iš kariuomenės gryžęs. 
apsigyvenęs Mihvaukee, Wiscon- 
sin. Jau keli metai kaip žmona 
ir kiti giminės, gyvenanti Lie
tuvoje, jokių žinių neturi.

Drulis, Antanas, kilęs iš Tvar- 
kiškių kaimo, Garliavos valse., 
Amerikon atvykęs 1904 ar 5 m. 
Nuo karo pradžios vaikai jokių 
žinių iš jo nėra gavę. Labai su
sirūpinę.

šilauskienė. Antonina, gyve
nusi kur nors Pennsylvania val
stijoje, bet jau treti metai kaip 
nieko giminėms nerašanti. Ži
nios yra reikalingos brolio pali
kimus dalinantis.

Slaboševičiai, Antanas, Vac
lovas ir Justinas, Amerikon iš
vykę prieš karą ir gyvenę Pitt- 
stone, Pennsyvanijos valstybėje 
ir dirbę anglių kasyklose: gi
minės jokių žinių apie ieškomuo
sius neturi; yra labai susirūpi
nę jų likimu.

Mitkevičius, Edvardas, Į A- 
meriką išvykęs prieš didįjį ka
rą ir gyvenęs Hudson, New 
York ir kituose New Yorko val
stijos miestuose. Savo žmonai 
rašęs į Mintaują, bet jai Lietu
von atvykus, susirašinėjimas 
nutrukęs ir dabar ji iš savo vy
ro jokių žinių negaunanti.

Andruškevičius, Vincas, iŠ 
žiegdžių k., Pažaislio valsč., 
Kauno apskr., Amerikon išvy
kęs 1911 m. ir gyvenęs Bay- 
onne, New Jersey ir Tower Ci
ty, Pennsylvania. To didžiojo 
karo jokių žinių iš jo giminės 
neturi.

Mikulis, Zigmuntas-Leonas, 
Amerikon išvykęs 1908 m. ir 
gyvenęs Pennsylvanijos valsti
joje. Tėvai jokių žinių apie jį 
neturi ir yra labai susirūpinę 
jo likimu.

Račiai, Antanas ir Anelė, A- 
merikon išvykę iš Būdviečių k., 
Keturvalakių valsč., Vilkaviškio 
apskr., tuoj po Rusų-Japonų ka
ro, gyvenę kur tai apie Balti- 
more arba pačiam Baltimorės 
mieste, žinios apie juos labai 
prašomos.

Andrulis, Pranas, Amerikon 
išvykęs 1914 m. ir gyvenęs 
Everetville, W. Virginia. Jau du 
metai kaip žmona jokių žinių 
apie jį neturi.

Stroga, Juozas, Amerikon iš
vykęs prieš didįjį karą ir gyve
nęs Pittsburgh, Pennsylvania. 
Karo metu buvęs paimtas ka
riuomenėn ir po karo jokių ži
nių jo giminės nešit gavę. leško- 
masai yra kilęs iš Sapių k., 
Traupės valsč., Ukmergės apsk.

Kalašauskai, Juozas ir Motie
jus, Amerikon išvykę pirm apie

30 m. Giminės žinių iš jų netu

Kaminskas, Jurgis, Amerikon 
išvykęs prieš karą ir gyvenęs, 
o gal ir tebegyvena, Buffalo ar 
kur nors toj apylinkėj. Giminės 
apie j j žinių neturi.

Zoltukynas (Zloty), Juozas, 
Amerikon atvykęs prieš karą ir 
gyvenęs ilgesnį laiką Provi- 
dence, Rhode Island; buk tar
navęs kariuomenėje ir iš ten 
negryžęs. Giminės yra susirūpi
nę jo likimu.

karą ir gyvenę pirmasis So. 
Bostone, o antrasai Chicagoje. 
Dabar jų antrašai giminėms nė
ra žinomi. Brolis gyvenantis 
Argentinoj labai norėtų susira
šinėti.

Neleiskit kosuliui išsivystyti 
rinitą Inta. Sustabdykit 

jj su Severas Cough Bal
nam. Sustabdo kutenimą, 
nuramina gerklę. Geriau
sia kosulio gyduolė per 
49 m. Saugi. veiks
minga. Junti aptiekoj. 
Dvejopo dydžio. "Be 

ir 50 centu

Nustok kosėjęs!

_SEVERA’s 
COUGH_ BALSAM

Čekiškos plunksnos, musų pačių 
importuotos, baltos plunksnos, že

miausios kainos, '£Qf*
svarui ................................Ww V
RINKTINES rųšics QQr

I svarui ................................. vOV
Rankoms plėšytos C 4 "7Q 
svarui ......................... < I • I v
Geriausias čekiškas au-

, dimas įpilams, yardas ...... ’lvVĮ
Reikalaukit pavyzdžių

Becks Dept. Store
3321-25 So. Halsted SL

CHICAGO, ILL.

Brančiukas, Robertas, ilgų 
laiką gyvenęs Bridgeport, Con
necticut. Dabartinė jo gyveni
mo vieta nėra žinoma.

Vaškevičiai, Juozas, Vincas, 
Ona ir Juzė, kilę iš Vištyčio, 
Vilkaviškio apskr., gyvenę kur 
tai New Yorke ar jo priemies
čiuose.

Vileika, Aleksandras, iš Šven
čionių apskr., Adutiškiu valsč., 
Sinkonių k., Amerikon išvykęs 
prieš karą; vaikai apie jį jokių 
žinių neturi.

Kukauskas
liaučiusnis k., Gelvonių
Ukmergės apskr., 
vykęs prieš didįjį 
nęs Philadelphia, 
o dabar giminės 
apie jį neturi.

Luckai, Pijus ir Antanas, 
Americon išvykę prieš didįjį

Dryžas, Juozas, iš Rindžiunų 
k., 'Šiaulių apskr., gimęs 1888 
m., Amerikon išvykęs prieš di
dįjį karą ir gyvenęs Tacoma, 
Washington; nuo 1926 m. jo
kių žinių apie ieškomąjį gimi
nėms neteko gauti.

Karpavičius, Ignas, Amerikon 
išvykęs prieš didįjį karą ir gy
venęs Worcestery; nuo 1923 m. 
žmona jokių žinių nebegaunan-

kur tai apie Wilkes-Barre, Penn-'f 
sylvanta. Jie reikalingi sąryšy I 
su brolio Mačtino palikimais, 
kurie dar tebėra atatinkamoje 
J. A. V. įstaigoje.

Paltanavičius, Antanas, iš 
Lietuvos išvykęs 1912 m. pa
baigoje, ilgą laiką gyvenęs ir 
gal dar tebegyvena, Newarke.

Rimaitis Antanas, tarnavęs 
J. A. V. kariuomenėje ir dažnai 
tėvams rasi nėjęs, bet dabar jau 
treti metai kaip nieko iš jo tė
vai negauna.

Petras, iš Gar- 
valsč., 

Amerikon iš
kąrą ir gyve- 
Pennsylvania, 

jokių žinių

Sedlevičiai, Petras, Juozas ir 
Veronika, gyvenę Nashua, Ne\v 
Hampshire, o gal ir tebegyvena, 
bet Lietuvoje gyvenantiems jų 
giminėms nuo 1925 m. jokių 
žinių nepavykę gauti.

Zavetskas, Pranas, Amerikon 
išvykęs prieš didįjį karą ir il
gesnį laiką gyvenęs Brooklyn, 
New York; ieškomasai buk tar
navęs J. V. Kariuomenėje ir 
dalyvavęs pasauliniam kare; po 
karo iš jo giminės nieko nėra 
girdėję.

Marčiukaitis, Juozas, gyveno 
Fitchburg, Mass. nuo 1926 m. 
žinių apie jį giminės neturi.

Karaliūnai, Matas ir Jonas, 
gyveno, o 0**1 ir tebegyvena,

čapas, Juozas, gyvenęs gana 
ilgą laiką Chicagoje ir užėjus 
pasauliniam karui, įstojo J. A. 
V. kariuomenėn. Ar jis gryžęs 
iš kariuomene ar ne, Lietuvoje 
gyvenantiems giminėms nėra 
žinoma.

Ūsas, Jonas, Amerikon atvy
kęs prieš karą ir gana ilgą lai
ką gyvenęs Chicagoje; kur jis 
dabar yra, Lietuvoje gyvenanti 
giminės žinių neturi.

Ieškantieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai prašo
mi atsiliepti šiuo adresu: 
Lithuanian Consulate General,

15 Park Row,
New York, New York.

P. Daužvardis
Vice Konsulas.

Siųskit pinigus per
NAUJIENAS

ima i daručių žmonių BRIGGS
VIENOK KAD HR VISI SAKO TAM, KAD 
NĖRA NEI VIENO SUKOSgTlMO IŠRŪKIUS 
IR VISĄ VEŽIMĄ OLD GOLD^BET JIS 
TAM NETIKI ' *■

VEŽIMĄ 
IŠRŪKIUS

NĖRA 
SUKO- 

SETIMO>

/VEZlMĄS 
(IŠRŪKIUS) 
O. G-S 
SUKOSĖK

JTKR/flf MERA NEI 
VIENO SUKOSLT/MO

Volo gold i

i TAI .
NIEKAI;

ITAIP KAIP
IR VIS) 
KELOIMAl!

VAIKĄ PASIUNTĖPRAEL
ATNEŠT V TAM DAUGIAU DEGTUKL 
IR PRAŠĖ PASAKYTI PAČIAI, 
KAD JIS NEPAREIS NAMO PER
KELETĄ DIENU

AS SUKOSĖSIU KAD 
JR KEIKTI REIKĖTŲ 
l O NE) TAI VARANTI 
V__ IŠPIRKSIU y

TIS SURADO K AR LODĄ OLD GO^-D ANT 
ŠALINIU TREKIŲ IR SU MAN & PABANDYTI

A5 NURODYSIU 
VISIEMS O. G.' 
RŪKYTOJAMS; 
KAŲ JIE F 
NEŽINO /<— 
KĄ JIE / " 

\ kalba,-' -

VIDURNAKTYJ DAR JIS 
NESUKOSEJO. VIENOK 
JIS TAU BAIGĖ DVYLIKTĄ 
CARTON '

O GAL TIE. 
i IR ŽINO 
\APIE KĄ TIE 
1 KALBA )

JIS NUSIPIRKO TRIS 
old Gotos ir įsRunąs tuos 
NEI VIENO SYKIO NESUKOSETO

V/ELL-TIE 
CARTONS dar 
nepadaro 
KARLOTL2—>

S LENGVESNIO- 
ENO KUPETOJ

TAS TAI
TAU BUS 
"CJNSH*//

7T

rt -

r01 Zj —i

Old Gold
The Smoother and Better Cigarette
not a cough in a carload

TUBBY
/ SAY DO ^OU MS 

VJANTA bargai/o? dUS' V 
LOPK VJHAT l'M GONklA SF.I.L 
^A FORTEMČENTS, A sodo 
PlMED CLOCK THAT RINGS 
OM 'THE H0UR AM AlN’T GOT 
A BELL- VA 8ETTER

Vtais if va \WAMTA BARGAIN/

AINt GOT 
TEM 

CĘMTS

' I BETCHA THfcTS A \ 
FAKB - HOyJS H 

CiONNA RING OKJTHE 
HOUR I* IT AlA)T

Gp AM

Ck}ARETTES

Kankina Strėnų Skaudėj
Galbūt tai yra įspėjimas neveiklių

ji^R jus esate visuomot su-
styrę ir ykauidantys? «•»,

Jaučiatės pavargę ir mie- lt4*
gu sti —• kenčiate strėnų ir 
ga vos skaudėjimą ir svai- 
gulius? Ar inkstu šlapini- 
masis yra pertiaug tankus, 
mažas ir deginantis?

Tankiai tai reiškia netin- 
karną inkstų veikimą ir ne- 
turi būti nebojama. x

Doan’s Pilės, stimuliuo
jantis diuretikas, padidina 
inkstų veikimą ir tuo pagelbsti jiems 
Vartotojai visur pataria Doan’s,

50,000 vartotojų pataria Doan’s:
Jum** ('omon, VII I) Htreet, lloMon, Manu., nako: "Mimo darban bu* 

ifnvo nunkUH Ir 116 viHiioniet manlaur kad tai todėl mano Inkstai ir ne
veikta tinkamai. Inkutii tlapinimaHlH Imdavo ma'i'giiiiarlH ir degindavo, 
mane kankino svaiguliai ir strėnų skaudėjimas. AA vartojau Doan's Pilės 
Ir jos trumpu laiku pašalino visus šiuos nesmagumus."

imas
inkstų.

pašalinti nešvaru m n 
Pasiklausk savo kaimyno!

Stimuliuojantis diuretikas inkstams.
VIsohc aptiekosc. UOc deZute. F'oHter-Milburn <’o.. Mlr. CheniiMtH.. Buffalo

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3 MORGIČIAMS

I. F. Danko^ski, pres. C. J. Dankovvski, ižd

1618 West 18-ta Gatvė

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzio 8902
3514-16 Roosevelt II 

arti St. Louis Avė 
CHICAGO. ILL.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metu. Musą mottoi PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.
908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 

Pitone Canal 2544—2545

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

negalėjo jumis išgydyti, ateilankykit pas manė. Mano pilnas iieg- 
zaminavimas atiden 
sveikata jums sugry _ _ _
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamiųa- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 101b, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedėlioj nuo H) ryto iki 1 po pietų.

ūsų tikrą ligą ir jei aš apsiiinsiu jus gydyti, 
likit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

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

' Ked. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

HE SAYS IT 
\AJfclNGS IT'S 
\ HANDS
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“If you have knovvledge, let others light their candles at it”.
— Fuller.

ARMISTICE DAY AND ITS 
SIGNIFICANCE

Exactly ten years ago this 
coming November 11, 1928, 
the armistice vvas signed. lt 
ended the greatest eonfliet 
ever knovvn to mankind. To
day, wee commemorate this 
event in honor of our dead 
vvho gavę their lives in 
sacrifice for a cause dear to 
the hearts of freemen.

The passing years may dim 
the horrors of that great 
struggle, būt this day of radi 
year shall ever serve to re- 
mind us and our posterity of 
the great significance of that 
solemn event vvhich terminated 
the slaughter and massacre of 
over tvventy million men.

VVords cannot adequately de- 
scribe the awfulness of that 
great eonfliet; its accompany- 
ing horrors and atrocities are 
beyond the imagination of any 
one man or group of men.

Of no avail vvere the teach- 
ings of religion, philosophy, or 
of any or all of human learn- 
ing. These, for the moment, 
vvere cast into oblivion, and 
the passions ruled again. It 
remains a black smudge upon 
our so-called vaunted superior 
civilization vvhich sent peace- 
loving men of all belligerent 
nations into an appalling 
wholesale execution of human 
life.

\Vith their bodies they have 
erected a monument of their 
ovvn; a monument that should 
forever live in the memory of 
man, and be symbolical, of the 
light of liberty and the love 
of peace i n contrast to the 
horror of vvar as a method of 
settling human eonfliets.

Man Is Not Born
Human

Contrary to general notions, 
man is not born human. It 
is only by a procesą both slovv 
and laborious and vvherein by 
contacts, co-operation, and 
many eonfliets vvith his fellow 
man that he attains more or 
less the distinetive quallties 
of human nature. At birth he 
brings vvith him a multitude 
of instinets and tendencies. Of 
these many persint through- 
qut life, vvhile many of these 
inherited qualities become less 
useful in the course of life 
and finally disappear.

On the vvhole then, it seems 
that we may regard human 
nature as a superstructure 
“founded on instinets, dis- 
positions, and tendencies, in
herited Irom a long line of 
human and animal ancestors.” 
A more clearer conception of 
this aspect of man can be 
obtained by contrast with 
what Thorndike calls “the 
original of man,” a description 
of vvhich follovvs:

“The original of man is 
roughly vvhat is common to 
all men minus all adaptations 
to tools, houses, clothes, fur- 
niture, vnords, beliefs, religions, 
lavvs, science, the arts, and to

vvhatever i n other men’s be- 
havior is due to adaptations 
to them. From human nature 
as vve find it, take avvay, first, 
all that is in the European būt 
not in the Chinaman, all that 
is in the Fiji Islander būt not 
in the Esquimaux, all that is 
lodai or temporary. Then take 
avvay also the effects of all 
Products of human art. What 
is left of human intellcct and 
character is largely original — 
not vvholly, for all those el
ementą of knovvledge which vve 
call ideas and judgments mušt 
be subtractcd from his re- 
sponses. Man originally pos- 
sesses only • capacities vvhich, 
after a given amount of 
education, vvill produce ideas 
and judgments.”

Hence, stripped bare of all 
cultural inheritancc bestovved 
subsequent to birth, it is un- 
deniably a fact that that 
(juality called “human” in the 
nature of man is not present 
at birth. lt is an acquisition 
in man, formed from a vast 
cultural inheritance left him 
by his race.

Lithuanian poetry
Lithuanian poetry is undoubt- 

edly read very little by Ame
rican born Lithuanians, and 
from vvhat is heard here and 
there about its charm and 
other fine qualities, it would 
be quite interesting if someone 
vvell versed in Lithuanian po- 
etry vvould give a little of his 
time to translating some of it 
to English and have it publish
ed periodically either in the 
“Comer” or elsevvhere.

This effort vvould sūrely be 
appreciated by a great number 
of students and others. Al- 
though translated poetry usually, 
does not have the šame effect 
as the original, it vvould never- 
theless arouse interest in Lith
uanian poetry and probably cre- 
ate a desire among many for 
reading such poetry in the 
original.

If I had my Kfe to live over 
again, I vvould have made a 
rule to read some poetry and 
listen to some musie at least 
once a vveek; for perhaps the 
part of my brain novv atrophied 
vvould thus have been kept 
active through ūse.,

The loss of these tastes is a 
loss of happiness, and may pqs- 
sibly be injurious to the intel- 
lect, and more probably to the 
moral character, by enfeebling 
the emotional part of our 
nature.

— Darvvin.

Men vvho belong neither to 
the higher nor to the lovvest 
intelfectual spheres often infer 
want of depth from perfect 
clearness. They find comfort 
in abstract and learned phrase- 
ology.

— John Tyndall.

You believe that easily vvhich 
you hope for earnestly.

~ Torrence.

To. M r. Fred E. Truman of Honolulu, Havvaii, vve are in- 
debted for the follovving translation colored by historical 
characters and background beloved by all Lithuanians familiar 
vvith the šame.

To Learn The Music
...So I shall go again to Narimuntas,

lilind singer of the Samogitian wood,
VVbo plucked on old Gudmila’s golden lyre

Pre’Sanscrit songs that no one understood.

Where huge primeval pine, young fir and cedar 
March up the grass that eloaks Palangos hill, 

FU seek again the haunts of Narimuntas,
His music echoes through the vvoodland štili.

And from the vveeping vvillovvs and vvhitc 
[birches,

That crovvd the Nemunas dovvn to the sea, , 
The song of Kaunas and its pagan altars

Comes vvhispering aeross the plains to me.

VVhile in the dusk, vvith scent of rue and rose 
[leaves,

I see Vaidilas tend the sacred f irę:
I mušt return again to Narimuntas, • 

To learn the music of a pagan lyre.
— Vytautas.

Honolulu, Hawaii

Danger of Increasing Population
Whenever Nature dispenses 

profusely her food supplies the 
reproduetive povvers of her 
creatures cause them to attain 
such numbers vvhich later 
cause trouble. When she be- 
comes less lavish, the reverse 

of them

can be most serviceable 
make them more abund- 
Adjustment of his vari- 
relations are made more 
because of his physcholog- 
and sociological studies.

and

regulative 
that food

can 
ant.
ous 
easy 
ical
He has a better insight into 
all problems relating to life 
in general.

All this has resulted in 
nevver possibilities for human 
inerease, and man has multi- 
plied accordingly,

X
Hovvever, this inerease can

not continue vvithout limit. Al- 
though the eartli can accom- 
odate greater numbers than i n 
the past, because of man’s ad- 
vance i n science and invention; 
it has sharply tfofined limits. 
Many fonus of life have al- 
ready appearcd and dis- 
appeared. Why‘A Ansvvers have 
been suggestcd and from them 
it can be seen that nature is 
not vvithout eonfliet of in
terest in respect to her 
creatures.

is true, and many 
mušt perish.

Nature has no 
means for insuring
supplies shalh be enough to 
meet the requirejhents of 
natūrai inerease. The pop
ulation of this earth inereases 
and dimmishes just as does 
the number of other forms of 
life. For example, in pastoral 
lands sheep and cattle, in 
favorable seasons, multiply 
rapidly; and with the coming- 
of dry seasons they suffer 
greatly, dying i n great num
bers. Similarly, in countries 
vvhere human fecundity is al- 
most vvithout limit, as is the 
case in Russia, China, and In- 
dia, populations fluctuate: in- 
creasing in good seasons; in 
bad times dying in enormous 
numbers. •

It is an aim of civilization' 
to lessen this suffering and to 
prevent the needless inroad of 
death. Since few people realize 
the true meaning of our ovvn 
rate of inerease, or recognize 
that it may lead to ghastly 
suffering; it is vvell to ask, 
therefore, at vvhat rates have 
vve been inereasing, and vvhat 
do they imply? i

During. a s
score years preceding 1860 the 
entire population of the U. S. 
inereased at Ithe satisfactory 
uniform rate of 8 per cent per 
annum. Since then, hovvever, 
it has fallen considerably. In 
about the lašt 75 years the the vvell-being of man, the 
vvorld inerease vvas over 0.7,i°adv would be lightened. Būt 
per cent per annum. Such cven then the reproduetive 
rates indicate a most perplex-, ur8e will tend to restore the 
ing question; regarding human acuteness of the problem. 
food supplies and human 
ditions generally.

The fact that man is 
inereasing so rapidly is 
to the (fact that he has ac- 
quired recently a %ystematized 
knovvledge of Nature and the 
development of his Rovvers of 
invention. Man’s knovvledge of 
mathematies, physics and 
chemistry are of inestimable The death of dogmas is the 
vahie for they have enabled t birth of morality. 
him to secure a better insight 
into the resources of his sur- 
roundings and greater skili in 
utilizing them. He can place(more glory 
natūrai produets vvhere. they

In a vvord: The inerease in 
rate of population; the ac- 
companying elevation of stand- 
ards of living; the grovving 
rapidity vvith vvhich our fuel 
and produet resources are be- 
ing exploited; and the ever 
grovving difficulty of insuring 
adequate supplies of food- 
stuffs, are such to challenge 
every man’s attention. This 
problem i s one of supreme 
difficulty, a problem to vvhich 

(publicists, etc. may vvell give 
span of three- įheir profound attention.

The Vitai' Force 
Fallacy

Among the mystical notions, 
so destructive of all clearness 
of idea in scientific knovv- 
ledjje, vvhich were ud vanced at 
u time deficient iri knovvledge 
of nature, and vvhich modern 
research has entirely oblitcr- 
ated, vve mention, particularly, 
the idea of a so-called “vital 
force”. This theory is entirely 
unlogical and possesses no 
foundation vvhatsoever. The 
theory falsely proclaimed that 
such a force is a specially or- 
ganized one vvhich has been 
sėt up as a sort of antag- 
onistic of the morganic forces 
light, heat, electricity, etc. 
vvas independent of -them, and 
vvhich should serve as an ex- 
ceptional natūrai lavv for living 
things; or, in other vvords a 
“lavv on its ovvn account and 
a statė vvithin the statė”. For 
science to recognize such a 
“lavv” it vvould mean an 
immediate collapse of our 
axiom of the universality of 
physical lavvs and the invari- 
ability of an order in nature.

Science has so comptetely 
shattered this once prevalent 
theory that, today, only those 
vvho are conceited or vvho have 
remained far behind their age 
in scientific thought believe in 
such a monstrous absurdity. 
Today it is an axiom that life 
obeys no special or exception- 
al lavvs, and that it does not 
stand outside the influence of. 
morganic (. forces, Quite con- 
trarįly, jt «mnst be regarded 
as. the result of a definite in- 
teraction of Chemical and 
physical forces or a peculiarly 
complicated group of motions, 
for the explanation of vvhich 
none būt the usual and knovvn 
forces of nature can and need 
be called in.

In a vvord, life is not a force, 
būt a resultant or movement 
of particles grouped in a cer- 
tain manner; just as the move
ment of a vvatch is/ nothing 
būt the result of materials and 
forces vvorking together in a 
particular.

The forces at vvork inside 
the body differ not even by 
a hair’s breath from -the vvay 
they do outside. A glance at 
individual instances has con- 
vinced scientific investigators 
that every activity of an or- 
gan is connected vvith a 
cjiemioal change, vvhich pro- 
ceeds inside the living body 
according to exactly the šame 
lavvs as outside.

ADDRESS AI J. CORRESPONDENCE RELATING TO THE 
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EUGENIE ROGES CORRESFONDENT SEC’Y
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Silver Bells Chime Former Prima Dona of
r>«n »<» j j i i u LindblomBill Ms dad and mother

celebrated their silver anni- Genevieve G. has definitely 
versary vvedding October 27, decided upon music as a 
and Bill novv is looking for- career, and is attending college 
vvard vvith anticipation to the to attain her goal. For several 
time vvhen he shall be enjoy- years our Genevieve has taken 
ing a similar event. From the the leading feminjne role in 
serious expressions on the Lindblom’s operas, and at 
faces of some of our other present is teaching both piano 
club members present Bill and voice in addition to de- 
knovvs he is not ulone in this voting much time in an ad- 
thought. We cxtend our hearl- vanced study of both subjeets. 
iest congradulations to Bill’s And ye malė aspirants of 
parents ‘and Bill also, and hope music had better vvatch out, 
they enjoy a continued long for at her present rate, this 
period of health and happi- young lady is likely to leave
ness.

Our Former Editor
Frances S. is not contended 

vvith an A. B. degree from 
Chicago U. būt mušt needs 
continue in the acquisition of 
more learning. Her nature 
does not allovv her to be idle. 
She has served as secretary 
to the club, secretary to her 
school sorority, editor of the 
Cornęr, etc. at one time or 
another vvhile attending school. 
It vvill pay to vvatch this young 
lady.

A Separation
• ......\ •

Are sisters happy vvhen to
gether, or do they quarrel less 
vvheii apart? As in all good 
families a separation mušt 
come sooner or later, and vve 
leave it to Betty C., our sec’y, 
to ansvver the first ųuestion, 
for lašt Saturday her sister 
left on an extended honey- 
moon; and novv vvhether for 
better or for vvorse Betty vviil 
notice a change. In vvhom? 
Time ansvvers doubts, so be 
patient friends.

Friend of the Little “Tots”
Eugenie R., oūr Correspond- 

ingj Sec’y, is not content vvith 
teaching, būt finds time to at
tend school evenings to study 
psychology, and vvhat not. And 
this accounts for her practice 
of psychology lately. No, vve’ll 
not mention the vietims.

her dust in your eyes. And 
not povvder dust either. Her 
rise vvill be interesting to 
vvatch.

A Hospital—able Friend
Through the doors of the 

; German Deaconess Hospital a 
quite serious looking visitor 
has been passing to and from 
quite often the past vveek. And 
he vvas none other than 
“Smiling Thru” Stanley S. 
keeping informed as to im- 
provement of a young lady 
friend injured in a rather 
serious automobile accident a 
vveek previous, She’s home 
novv and on the road to re- 
covery, and Stanley’s road as 
visitor and ? is a little longer 
novv for she lives quite a dis- 
tance further south. Būt the 

| road to Cicero vvas a little 
longer vvasn’t it Stanley? Būt 
then you had the Ford then 
didn’t you Stanley? And vve 
knovv you’ll not darė to take 
out the boss’s Buick, for the 
lašt penalty štili lingers on, vve 
knovv.

Were lt possible to transfer 
the tremendous costs of war 
or defense to stlidies of sočiai 
economics and to scientific re- 
search vvith its applications to

v
Great minds have purposes, 

others have vvishes. Little 
minds are tamed and subdued 
by misfortune; būt great minds 
rise above them.

— Washington Irvving.

of the problem. 
con- Štili the problem remains, 

“Hovv may we meet the needs 
of human inerease?”

A politician thinks of the 
next eleetion; a statesman, of 
the next generation.

— J. F. Clarke.

From Morton Junior
Anton Z. is either paying. 

less attention • to his studies 
or else his mind is becoming 
a little more bevvildered by 
members of the opposite sex, 
for of late he has been seen 
quite freųuently dancing vvith 
or entertaining the girls.

novv
due

To believe in immortality is 
one thing, būt it is first need- 
ful to believe in life.

— Stevenson.

Make yotirself an honest 
man, and then you may be 
sure that there is one rascal 
less in the vvorld.

— Carlyle.

— Kant.

The greater the obstaele the 
in overcoming it.

— MoliSre.

The true vvork of art is būt 
a shadovv of the divine per- 
fection. — Michelangelo.

Whoever serves his country 
vvell has no need of ancestors.

— Voitaire.

Not “David Copperfield’s” 
Emily

No, she is not the šame 
Emily as Dicken’s has port- 
rayed, būt she’s quite as in
teresting. She’š promised to 
come vvith one of the boys to 
the next meeting. Well Emily, 
you haven’t told us vvhether 
your continuing tovvard the 
vvork of adding that prefix 
“Dr” to your name. Anyhow, 
vvhen you come to the meet
ing vve hope you vvill not dis- 
appoint us by telling us the 
contrary, and especially vvith 
tbat usual smile of yours.
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DEMOKRATŲ PARTIJA SUSMUKO

Republikonų kandidatas Herbert Hoover tapo iš
rinktas prezidentu.

Rinkimų rezultatams vertinti, tečiaus, butų teisin
giau pasakyt, kad Al. E. Smith tapo neišrinktas. Kova 
tikrumoje ėjo ne tarp Hooverio ir Smitho, bet už Smithą 
ar prieš Smithą. Hooverio asmuo šiuose rinkimuose ne
vaidino beveik jokios rolės. Jisai niekur nesukėlė entu
ziazmo. Jisai visai mažai kalbėjo ir jo prakalbos buvo 
neįdomios — tuo tarpu kad Smithas vienu tik savo pa
sirodymu uždegdavo, kaip ugnim, milžiniškas minias ir 
savo oratoriškų (ir aktorišku) gabumu stačiai, sužavė
davo klausytojus. • *

Klausimas ėjo ne apie Hooverį, bet apie Smith, ir 
Amerikos balsuotojai ji išsprendė aiškiu, nedviprasmin- 
gu budu: Al Smith netinka prezidento vietai!

Del to, kad balsuotojai pripažino Smithą netinka
mu, tai jie balsavo už Hooverj. Kitokio pasirinkimo jie 
nematė. Nuo seniai įsigalėjusioje dviejų partijų sistemo
je, Amerikos žmonės į aukščiausių vietų valdžioje renka 
vienų iš dviejų didžiųjų partijų kandidatų. Mažosios 
partijos šitoje sistemoje neturi, galima sakyt, jokios 
reikšmės praktiškai politikai; jų reikšmė buvo tiktai 
morališka. Todėl atmesti Smithų balsuotojams nebuvo 
kitokio budo, kaip tik išrenkant Hooverį.

Jeigu republikonų partija butų pastačiusi savo kan
didatu ne Hooverį, bet šiaudų kulį, tai daugdma žmonių 
vistiek butų už jį balsavę.

Kodėl Smithas buvo atmestas?
Vargiai gali būt abejonė, kad jisai buvo atmestas 

daugiausia dėl to, kad jisai yra katalikas. Rinkinius nu
lėmė religijos klausimas. Savo balsavimu Jungtinių Val
stijų žmonės pasakė, kad šis kraštas yra ir turi pasilikti 
pro teston iškas.

Chicagoje, Bostone, Baltimorėje, New Ycrke ir ki
tur buvo daromos milžiniškos demonstracijos Smithui 
— tokios demonstracijos, kokių dar, sako, niekuomet 
nebuvę matyta Amerikos rinkimų kampanijoje. Jomis 
žmonės pasakė Smithui: “Mes tave mėgstame, kaipo 
gerų ir gabų žmogų’’. Bet kai atėjo rinkimų diena, tai 
tos pačios minios, kurios jį kėlė* į padanges, išnešė jam 
nuosprendį: “Kad ir Smithas geras žmogus, bet prezi
dentu jisai negali būt — kadangi jisai ne protestonas!”

Kad balsavimo nuosprendis iš fiesų turi šitokių, o 
ne kitokių prasmę, aiškiausiai matyt iš to, kad Smithas 
pralaimėjo net visoje eilėje pietinių valstijų (“solid 
South“), kurios iki šiol niekuomet nebalsuodavo už re- 
publikonus.
• Kiekvienas blaivai protaująs žmogus pripažins, kad 
vadovautis religiniais sumetimais renkant prezidentų 
yra neteisinga ir neišmintinga. Amerikos konstitucijos 
pagrinduose juk yra padėta atskyrimo bažnyčios nuo 
valstybės principas. Bet nieko nepadarysi. Faktas pasi
lieka faktu, kad šio krašto gyventojai dar nemoka skir
ti religijos nuo politikos. Konstitucijoje išreikštas religi
nės tolerancijos principas žymiam laipsnyje tėra tiktai 
popieroje, bet ne žmonių įsitikinimuose.

Tenka pastebėt tečiaus, kad ir pats demokratų kan
didatas nebuvo visai laisvas nuo palinkimo maišyt poli
tikų su religija. Kam jisai, pa v. Chicagoje atidarė savo 
politiškų mitingų poteriais?

Negalėjo patikti Amerikos žmonėms ir tai, kad 
Smithas visų savo priešrenkamųjų agitacijų vedė dema
gogišku “alaus ir vyno“ obalsiu. Jeigu jisai butų tiktai 
kritikavęs prohibiciją, tai jisai butų atlikęs labai nau
dingų žmonių švietimo darbų, ir medžiagos savo kriti
kai jisai butų turėjęs begalinę gausybę. Bet, užuot ten- 
kinęsis prohibicijos kritika, jisai stengėsi sukelti publi
koje viltį, kad jisai galėsiąs jų panaikinti. Tai buvo aiš
kus žmonių klaidinimas, nes Smitho partija kaip tik re
miasi tomis valstijomis, kuriose prohibicijos fanatikai 
yra labiausia įsigalėję.

Žmonės suprato, kad demokratų kandidatas juos 
nori palaikyti už durnius. Antra vertus, pietiniai demo
kratai, matydami, kad Smithas tyčiojasi iš jų jsitikini- 
..... i,..,..h. in hiilstu. • baisiai pasipik
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tino ir, pirmų kartų savo gyvenime, atsuko nugarų savo 
partijos kandidatui. Smithas tuo budu neužkariavo 
“šliapiųjų“ valstijų ir prakišo daugumų “sausųjų“. Dar 
no kartų demokratų partija nebuvo taip sumušta, kąip 
šiuose rinkimuose. Smithas pralaimėjo net savo valsti
joje, kuri pirma buvo keturis’kartus išrinkusi jį guber
natorium !

Bendrai reikia pasakyt, kad demokratų pusėje ši 
rinkimų kampanija buvo perdėm milžiniškas “gemble- 
riavimas”. ' ’!

Hazardo lošimas jau buvo pats Smitho nominavi- 
mas kandidatu j prezidentus. Tik desperacijon įpuolusi, 
tvirtos dirvos po savo kojomis nejaučianti partija ga
lėjo pasirinkti savo kandidatu į prezidentus atstovų tos 
religijos, kurios nemėgsta dauguma amerikonų. Ir, lyg 
tyčia, kada demokratai šį kartų turėjo puikiausios pro
gos padaryti savo agitacijos centru klausimų korupcijos 
valstybės įstaigose, tai ji pasiėmė sau už vadų supuvu
sios Tammany Hali auklėtinį!

Smithas prie šitų absurdų pridėjo dar prohibicijos 
humbugų, spiaudamas į akis daugumai savo partijos, 
kurios nusistatymas prohibicijos klausimu jam ir vi
siems žmonėms buvo gerai žinomas.

Visa šita desperatiška *demagogija susprogo, “kaip 
muilo burbulas. Su ja susprogo ir demokratų partija.

Po lapkričio 6 d. demokratų, kaipo nacionalės par
tijos, Amerikoje nebėra. Jokiuose prezidento rinkimuo
se daugiaus už demokratų kandidatų niekas nebeduos 
nė penkių centų. Atskirose valstijose ir miestuose de
mokratai dar, žinoma, galės tam tikrų rolę vaidinti; bet 
nacionalėje politikoje jie jau nebėra konkurentai repub- 
likonams.

Kaip jau pirmiau “Naujienose“ buvo išreikšta nuo
monė, šiais rinkimais Amerika sprendė dviejų partijų 
sistemos likimų. Tai buvo tikrasis rinkimų “issue“. Ši 
sistema tapo dabar sugriauta. Po lapkričio 6 d. balsa
vimų pasiliko tik viena didelė partija, ir visiems tiems 
žmonėms, kurie joje nesutelpa,* artimiausiu laiku jau 
teks pagalvoti, kaip susiorganizuoti, kad atsigynus nuo 
republikonų diktatūros.

Su republikonų partija tečiaus iki šiol ėjo ir dar 
tebeina milionai žmonių, kurie yra labai nepatenkinti 
jos politika. Dviem galingom partijom besivaržant dėl 
valdžios, progresyviški ir radikališki elementai daugu
moje neturėjo kur dingti ir glaudėsi prie vienos jų ar
ba antros. t)6bar ir republikonų partijos “maištinin
kams“ reikės galvoti, ar yra prasmės toliaus joje pasi
likti, ar gal geriau bus ieškoti vienminčių kitur ir su 1 
jais vienytis.

Taigi demokratų katastrofa atidaro laukų visai 
naujoms partijų kombinacijoms Amerikoje. Reikia ti
kėtis, kad po kurio laiko iš dabartinės suirutės kils nau 
jos politinės jėgos — gal būt, kas nors panašaus į dar
bininkų ir farmerių partijų.

vairius
--------,—
genberg persiėmė monarchistųVokiečių spaudos 

karalius
Ufos filmų organizacija. — 

Naujas reakcijos lyderis. — 
Dr. Hugenbergo jaunystė. — 
Kr u p po firma* — Militarič- 
tiškų laikraščiu finansavimas. 
— ^Hugenberg Weimaro su
važiavime. — Žinių agentū
ros. — Hugenbergo laikraš
čiai. — Nacionalistų areštas. 
—Ufa ir Deutsche bankas.

Laikraščiuose buvo pranešta, 
kad pereitais metais Ufos filmų 
organizacija perėjo į kito savi
ninko rankas. Naujuoju savi
ninku yra Dr. Alfred Ilugen- 
berg, Vokietijos laikraščių mag
natas.

Ufos organizacija, prie ku
rios sukūrimo žymiame laipsny j 
prisidėjo Amerikos kapitalas, 
turi 130 kino teatrų ir savo stu
dijas krutarųiemsiems paveiks
lams gaminti. Už Ufų, sakoma, 
Hugenberg sumokėjęs $3,000,- 
000. Dabar ta organizacija bus 
naudojama propagandos tiks
lams.

Vokietijos politiškame gyve
nime Hugenberg lošia labai 
svarbių rolę. Jis yra reakcijos' 
lyderis ir kelių desėtkų įtakin
gų laikraščių savininkas. Išauk
lėtas didžiojo biznio atmosferoj, 
jis biznio srityj ir pradėjo dirb
ti.

Nuo pat jaunystes Dr. liu- 

ir militaristų idėjomis. Jo tėvas 
buvo kaizerio valdininkas Ha
lio vere ir įskiepijo jam neapy
kantą link socializmo ir respub
likoniškos tvarkos. Jaunas Hu
genberg turėjo palinkimų stu
dijuoti ekonomijos mokslų. Bai
gęs Strassburgo universitetų, 
jis gavo valdiškų vieta Posene-

Jaunas valdininkas parodė di
delius gabumus organizatyvia- 
me darbe ir tapo pakviestas 
dirbti į Prūsijos finansų minis
terijų. Prieš jį atsidarė vilio
janti karjera.. Tačiau po kelių 
metų jig pasitraukė iš ministe
rijos ir tapo Frankforto banko 
prezidentu, čia jis susipažino 
su plieno pramonininkais, kurie 
atidarė jam naujų kelių. Tuo 
pačiu laiku jis vedė miesto ma
joro dukterį, kas dar labiau su
stiprino jo socialę padėtį.

Dviem metam praslinkus, jis 
gavo pakvietimų iš Krupp’o fir
mos užimti direktorių tarybos 
pirmininko vietų. Pakvietimų 
Hugenberg priėmė ir per seka
mus kelis metus tapo Europos 
didžiausių amunicijos fabrikų 
vedėju.

Per tų laikų jam tankiai teko 
susidurti su laikraščiais ir poli
tikieriais. Jis suprato, kad pro
paganda lošia labai svambių ro
lę. Kruppo korporacija nutarė 
laikytis “ginkluotos taikos”. 
Bet kadangi tuo laiku opozicija 
Reichstage nudiat kalbėjo 
apie reikalų nusiginkluoti,

Kruppo firma pradėjo finansuo
ti kai kuriuos laikraščius su ta 
išlyga, kad tie vestų agitacijų 
už ginklavimąsi. Suprantama, 
nei Krupp, nei Hugenberg vie
šai nepatronizavo militaristiš- 
kus laikraščius. Hugenberg taip 
gudriai tvarkė propagandos rei
kalus, kad tik vienų kartų Beich- 
stage buvo iškelta aikštėn tas 
faktas, jog- militaristiški laik
raščiai gauna iš amunicijos ba
ronų stambias pašalpas.

Karui prasidėjus, tai Hugen
bergo ryšiai su monarchistais, 
militaristais ir reakcine spau
da dar labiau sustiprėjo. 
“Schwerindustrie”, kuri gami
no amunicijų centralinėms val
stybėms, pradėjo daryti tiesiog 
pasakiškus pelnus. Jai buvo rei
kalinga spauda, kuri remtų 
aneksavimo šalininkų politikų. 
Padarinyj susikūrė Mutuum 
skolinimo kompanija. Ta kom
panija rėmė provincijos laikraš
čius ir Telegraphen žinių agen
tūra. Stambieji industrialistai 
nupirko mažesnes žinių agentū
ras ir suliejo jas su Telegra
phen. Tai žymiai palengvino 
skleidimų nacionalistinės propa
gandos.

Prie to darbo daugiausia pri
sidėjo Hugenberg. Jo įtaka nuo
lat didėjo. Karo pabaigoj jis 
praktiškai kontroliavo Telegra
phen agentūrų, o jo turtas sie
kė milionus dolerių.

Hugenberg suprato, jog ka
ro , pralaimėjimas su kure visai 
naujas ekonomines sąlygas. Ver- 
salės taikos sutartis 
Kruppo fabrikams 
municijų. Niekas negalėjo pa
sakyti, ar firma galės atlaikyti 
krizį ir prisitaikyti prie naujų 
aplinkybių. Hugenberg nenorėjo 
rizikuoti ir rezignavo iš direk
torių pirmininko vietos. Per ka
rų jis užtektinai praturtėjo ir 
dabar galėjo sau švilpaudamas 
gyventi.

Kruppo firma ir be Hugen
bergo atlaikė krizį. Vietoj ka- 
nuolių, ji pradėjo gaminti loko- 
motivus ir toj srityj užėmė pir
mų vieta Vokietijoj. Naujos 
rųšies gamyba ‘pradėjo firmai 
vėl nešti didelius pelnus. Pelnu 
pasinaudojo ir Hugenberg, ku
ris turėjo dar į Kruppo firmų 
investavęs nemažai pinigų.

Kaizerio valdžios susmukimas 
atidengė, taip sakant, naujų la
pų Hugenbergo gyvenime. Kuo
met dauguma senojo režimo ša
lininkų pasidavė likimui ir ne
bandė priešintis naujajai tvar
kai, tai Hugenberg pradėjo or
ganizuoti reakcijos jėgas, kad 
vesti kovų su respublikoniška 
santvarka. Patekęs į Weimaro 
steigiamąjį suvažiavimą, jis at
virai stojo už atsteigimą kaize
rį valdžios.

Vokiečių reakcionieriai tuoj 
atbudo. Hugenbergui to tik ir 
reikėjo. Jis pasiryžo pakreipti 
visuomenę monarchijos ir na
cionalizmo pusėn. Pirmiausia jis 
pradėjo finansuoti laikraščius, 
kurie stojo už monarchijos at
gaivinimą. Ačiū tai paramai, 
nusmukusi reakcionierių spauda 
pradėjo atgyti.

Wolff žinių agentūra buvo 
respublikoniškos valdžios kon
troliuojama ir todėl nepalanki 
monarchistams. Hugenberg pa
siryžo įsteigti savo žinių agen
tūrų, kuri vestų propagandų už 
kaizerišką Vokietijų. Jis pasiun
tė į įvairius kraštus korespon
dentus, kurių uždavinys buvo 
pranešti vėliausias žinias. Te
legraphen žinių agentūra pra
dėjo bujoti.

Kuriam laikui praėjus, tapo 
įsteigta “Veros" korporacija, 
kuri pristatinėjo laikraščiams 
popierų. O vėliau atsirado 
“Wipro” taryba, kurios tikslas 
buvo neva teikti provincijos 
laikraščiams patarnavimus. Bet 
faktinai “Wipro“ gamino laik
raščiams gudriai suredaguotas! 
korespondencijas. Nėra reikalo 
aiškinti, kad taip “Wipro”, kaip 
ir “Vera” įsteigė Hugenberg.

Kuomet liūgo Stinnes mirė, 
jo laikraščiai atsidūrė kritingoj 

tai padėtyj. Jiems į pagalbą atėjo

Hugenberg, kuris daugumų jų 
nupirko. Tarp kitų jo nuosavy
bėn perėjo Deutsche Allegemai- 
ne Zeitung, Berlyno dienraštis, 
kuris per ilgų laikų buvo oficia- 
lis užsienių reikalų ministerijos 
organas.

Diena iš dienos Hugenbergo 
įtaka didėjo. Apskaičiuojama, 
kad per savo žinių agentūrą 
jis dabar kontroliuoja 1,200 
laikraščių, neskaitant 100 laik
raščių, kurie yra jo nuosavybė.

1925 m. 52% Vokietijos laik
raščių ėmė žinias iš Hugenber
go Telegraphen agentūros. Mo- 
narchistinė propaganda buvo; 
skleidžiama su didžiausiu uolu
mu- Prezidento rinkimus laimė 
jo Hindenburg. Tatai dar labiau! 
padrąsino Hugenbergą, kuris 
pradėjo atvirai stoti už dikta
tūros įsteigimą. Jo laikraščiai, 
kaip susitarę, pradėjo rašyti 
apie blogą šalies padėtį ir rei
kalavo diktatūros.

Bet valdžia pasirodė tvirtes
nė, negu Hugenberg. 1926 m. 
gegužės mėn. policija areštavo 
kai kuriuos nacionalistų lyde
rius. Pačiam Hugenbergui grū
mojo arešto pavojus. Tas įvy
kis pusėtinai nuslopino monar
chistų aspiracijas.

Nuo to laiko Hugenberg pra
dėjo daugiau kreipti dėmesio į 
laikraščių bizniškų pusę. Pra
džioj laikraščiai jam davė dide
lių nuostolių, bet dabar jie ne
ša milžiniškų pelną. Per pasta
ruosius porą metų jis uždirbo 
milionus dolerių, kuriuos inves- 

uždraudė tavo į Ufos Šerus, nežiūrint į 
gaminti a- tų faktą, kad prieš keletą metų 

krutamu jų paveikslų biznis jam 
labai brangiai atsiėjo.

Ufa korporacija pirma buvo 
Deutsche banko kontrolėj. Ban-
kui ji davė apie 130,000,000 
markių nuostolių. Manoma tad, 
jog Hugenberg bus atsargus su 
kino pramone, ir jeigu bandys 
ją panaudoti monarchistinei 
propagandai, tai tą propagandų 
jis ves užmaskuotoj formoj.

K. A.

Vis dėl to pinigo
Pasaulio Vergas Pennsylvani- 

jos valstijoj, angliakasių strei
ko metu, 11 mėnesių grūmėsi 
su coal and iron policija, val
stijos kazokais ir su streiklau
žiais ir rašinėjo laikraščiams 
apie angliakasių streiko bėgį.

Šiandie gi tas pats Pasaulio 
Vergas Chicagoje su tūkstan
čiais bedarbių vaigštinėja gat
vėmis ir dirbtuvė nuo dirbtu
vės, ieškodamas darbo—

vis dėl to pinigo.
“Sandara” iš Bostono į Chi-1 

cago persikėlė, o “Aidas” iš j 
Clevelando į Detroitą keliasi — 

vis dėl to pinigo.

Laikraščiai daug netiesos ra
šo apie politinį ir ekonominį ju
dėjimą šalyje, palaikydami tur
tingųjų klesų

vis dėl to pinigo.

Kunigas bažnyčioje rodo dan
gų ar pragarų žmonėms po mir
ties, o. politikierius rodo rojų 
ant žemės —

vis dėl to pinigo.

Lietuvoje kunigai, palikę baž
nyčias, vieni su brauningais 
rankose, ant silkių statinės rin
koje politiškus pamokslus rėžia, 
o kiti užsiaugino barzdas ir iš
virto sacharino šmugelninkais, 
ar bankieriais —

vis dėl to pinigo.

Meksikos kunigai patapo ban
ditų gaujų vadais ir apiplėšinė
ja keleivius, puola traukinius ir, 
žudydami žmones šaukia: “Lai 
gyvuoja Kristus!” — 

vis dėl to pinigo.

Rusijos raudonasis diktato
rius Stalinas, pamynęs po kojų 
spaudos, susirinkimų ir balsavi
mų laisvę, kasdie grūda į kalė
jimus, ar šaudo savo priešinin
kus —

vis dėl to pinigo.

Juodieji diktatoriai, Italijoj? 
Mussolini ir Lietuvoje Smeto
na su Voldemaru nesiskaito su 
daugumos piliečių valia, bet 
valdo šalį pagelba geležinės dik
tatūros —

vis dėl to'pinigo.

Jauna mergina patampa kle
bono pussesere ir nueina klebo- 
nijon gaspadinauti, o vėliau, dė
lei žmonių kalbų, būna klebono 
išsiųsta į šiltus vandenis dėl 
atgavimo sveikatos, kurią pra
rado klebonijoje —

vis dėl to pinigo.

Daugelis jaunų merginų šian
die atsiduria “raudonojo žibu
rio” namuose, kur daugelis tų 
merginų ten ir gyvastį praran
da, užsikrėtusios tuose namuo
se biauriomis ligomis —

vis dėl to pinigo.

Daugelis šeimynų šiandie už
siima butlegeryste ir savo na
muose pardavinėja naminį alų 
ar munšainą, nuo kurio kitiems 
ir į kapus ne laiku tenka eiti — 

vis dėl to pinigo.

Daugelis vyrų ne tik Chica
goje, bet ir visoje šalyje, žino, 
kad jų-moterys turi net po ke
letą meilužių, bet vyrai tyli —» 

vis dėl to pinigo.

Šnipas F raina išperėjo Ame
rikos Komunistų partiją, o pas
kui, 1922 m., tokie pat jo drau
gai sukvietė komunistus į Mich. 
valstijos miškus "ir juos išdavė 
savo broliams detektyvams 

vis dėl to pinigo.

šiandie komunistai žut-but nori 
užkariauti SLA. ir paimti savo 
globon tą milionų dolerių, ku
rie yra SLA. ižde, kad turėjus 
abrako ir ateityje —

vis dėl to pinigo.

Per pastaruosius 9 metus ko
munistai priorganizavo devynias 
galybes visokių fondų ir fon- 
delių. Ir vis jie tai darė —

vis dėl to pinigo.

Komunistų spauda visaip gi
ria Rusiją, nors patys komu
nistai bijo į Rusija ir koją įkel
ti. Ir jei kuris mrVažiuoja Dė
dės Šamo pasiųstas, tai tuoj aus 
iš Rusijos rojaus slapta bėga į 
užsienį. Rusiją gi giria todėl, 
kad jie iš Rusijos gauna abra
ko, reiškia visi jie meluoja apie 
Rusiją —

vis dėl to pinigo.
Pasaulio Vergas.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted 81.
Tel. Roosevelt 8500

G—--------G
GYVENIMAS

Minesinis žurnalas

900 W. S2nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei metĘ--------------$1
Kopija ___________ _  10c

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

Ph oiw Virp,mia *2 4

JOSEPTi VILIMAS
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Puikiausis

NAUJIENOS

Šiame puikiausiame ir didžiausiame “Naujienų” Maskaradų- 
Kaukių baliuje bus išdalinta daug brangių dovanų gru
pėms, poroms ir pavieniams. Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites į šį gražiausi ir didžiausį Naujienų Maskaradų.

WICKER PARK SVET. 
2040 West North Avenue

Rengia 

NAUJIENOS



NAUJIENOS, Ohlcfigo, II!.

CHICAGOS
ŽINIOS

Rinkimų dienoje
Atvažiuoja Blue Island avė. 

trokas, priklausąs Libby Mc- 
Nail Libby, ir sustoja prie aš
tuonioliktos gatvės. Vežikas iš- j 
lipa iš troko ir įeina į krautu
vę biznio reikalu. Tuo tarpu čia 
pat šalygatvyje stovintis airis, 
laiko pažastėje glėbį Smitho pa
veikslų, ir kur tik pasitaiko, ant 
vežimų ar ant automobilių, juos 
lipdo.

Užlipina vienų ir ant aukščiau 
minėto troko stiklo, priešais ve
žiko akis. Vežikas, išėjęs iš 
krautuvės, mato, kad nemalonus 
jam “pikčeris” prilipintas prieš 
jo akis. Jis klausia airio, kas 
čia jį prilipdo. Q airis, nieko ne
laukdamas, sako:

“That’s me, and I’m proud of1

*L' i'

me- 
ku-

B

.. >

Auburn Park Lions Boys benas, kuris apvaikščios penkių metų sukaktuves 23 d. šio 
nėšio New EnKlewood Masonic Temple, 6729 Yale avė. šį beną suorganizavo Chas. Passal, 
ris ir iki šiol eina organizatoriaus pareigas. Dirigentas yra L. Steinart, atitarnavęs armijos beno 

' vadas.

• -

Aukurą furkI K)N S 8AND

Vežikas, pažiūrėjęs airiui j 
akis, kalba:

“You wont be proud of it, 
unless you take it down”.

“Not ms”, pareiškia airis.
Ir štai už. sekundos musų ai

ris guli visu ilgumu šalygatvy- 
je su juoda akimi. Porą minu
čių vėliau pasirodo policininkas 
ir apstoja kokis šimtas žiūrėto
jų. Policininkas išklauso abiejų 
“pusių” “argumentus” ir liepia 
vežikui važiuoti, o airį nuvaro 
namo.

Gatvėje pasilieka tik šimtai 
Smitho paveikslų. —Kaulas.

Swanson žada išvalyti 
sukčius iš Chicagos

Svvanson, išrinktasis valsty
bės gynėjas, pareiškė, kad i 30 
dienų po to, kaip jis paims val
stybės gynėjo ofisą, profesio- 
naliams. kriminalistams pasida
rysią taip karšta Chicagoj, kad 
jie turėsią neštis lauk. Pažiūrė
sim, pamatysim.

Fred E. Sterling, Rep.
Secretary of State — 

William J. Stratton, Rep.
Auditor Public Accounts — 

Oscar Nelson, Rep.
State Treasurer — Buckui

Auburn Park

Demokratai laimėjo 
Cook pavietą ir 

Chicagą .
Cook County

Omer N. Custer, Rep. 
Attorney-General —

Oscar T. Carlstrom, Rep. 
University Trustees (Full 
Term) —

Merle J. Trees, Rep.
James W. Armstrong, Rep.
Mrs. Mary E. Busey, Rep.

University Trustee (To Fili Va- 
cancy) — ■

Frank H. Simpson, Kep.

13852 M. Zaurienei 
13396—A. O. BeniuŠytei 
22722—B. Gircienei 
13395—0. Pakšytei 
13842—O. Tvaranavičienei 
22743—J.
13860—K. Balazarui 
13399—K. Dovidavičienei 
13859—J. Bitinui 
23372—S. Papendick 
23373—M. Kiaupaitei 
13848—P. Laurinavičienei 
13857—Al.
13841—K. 
13853—S.
13863 P.

Andierjai tienei 
Jurėnui 
Miliunaitei 
Rubazevičienci

District Trustees 
(Long Term) 
M. VVhalen, Dem. 
A. Berger, Dem.

Elmore, Rep.

Iš šios apielinkės “Naujieno
se” nieko nerašoma, žinoma, 
lietuvių čia beveik ir nėra. Kad 
ir randasi vienas, kitas, tai tie 
patys už kelių blokų vienas nuo cancy) 
antro gyvena, taip kad tarp jų jjoss 
nėra jokių ryšių. Lietuvių biz- state’s Attorney — 
nierių irgi nėra.

Gyvuoja jaunuoliui benas, va
dinamas “Auburn Park Lions 
Boys Band”. Benas susidaro iš 
apie šimto gražių muzikų tarpe 
keturiolikos ir aštuoniolikos me
tų jaunuolių. Bene yra septyni 
lietuviai. Pamokas jie turi Ha- 
milton Parke, prie 72-ros ir 
Normai gatvių. esti
kiekvieną penktadienį vakare. 

Tvarka pas juos pavyzdinga ir derk Superior Court — 
disciplina kariška. (' M. S. Szymczak, Dern. *

Coroner —
Herman N. Bundesen, 

County Surveyor —
William Kramec Rep.

James
Henry
Howard W

Sanitary District Trustee (Va-

A. VVoodhull, Dem.

John
Sheriff —

John E. Traeger, Dem.
Board of Revievv —

Edward R. Litsinger, Rep.
Board of Assessors

John E. Conroy, Dem.
Recorder of Deeds —

Clayton F. Smith, Dem.

A. Swanson, Rep.

Thomas O. Wallace, Rep.

jaunuolių draugijėlių organiza
toriams pasižiūrėti jų tvarkai.

Kiekvienas jaunuolis dėvi pri
imtą uniformą. Visuose jų 
rengimuose juos palaiko 
apielinkės biznieriai.

Argi ne puikus pavyzdis?
dėl lietuviai biznieriai negalėtų 
panašias organizacijas palaiky
ti? —Ratilas.

Dem.

pa-
šios

Ko-

Bundesen išrinktas 
koroneriu

600,000 balsų didžiuma buvęs 
sveikatos departamento komi- 
sionierius, Dr. Herman Bunde- 
sen, tapo išrinktas koroneriu. 
Republikonų kandidatas Wolf 
prakišo. Bundesen statė kandi
datūrą kaip demokratas.

Chicago
Judges of Municipal Court — 

Frank M. Padden, Dem. 
Francis Borelli, Dem. 
Francis B. Allegretti, Dem. 
John F. Haas, Rep?
Donald S. McKinley, Dem. 
VVilliam E. Helander, Rep. 
Philip J. Finnegan, Dem. 
Hovvard W. Hayes, Rep. 
Maethetv D. Hartigan, Dem. 
Theo F. Ehler, Rep. 
Frederick W. ElHott, Rep. 

or '
Alfred O. Erickson, Rep.

Judge of Municipal Court (Va- 
cancy) —

James F. Fardy.

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje 

PER
KOPERACIJOS BANK4 

Pinigus gavo:

13830—J. Doveikai
13839—K. šlektiai
13838—V. šepkienei
24436—P. Stulgaitytei 
13394 M. StefankeviČienei 
13831—B.
13823—U.
13827—1).
13833—0.

Baranaitienei 
Kastenauskienei 
Veličkienei 
Vilcauskienei

24370—V. *žiaugrytei 
156473-----J. Kaufakienei
13798—M. J. Vaišaitei 

13818—A. Jurgaičiui 
Zaborui 
Austienei 
Platakaitei 
Nemčauskui

13803 D. 
13824—P. 
23367—D. 
13854—S.
13849—K. Žakui 
13858—L.
13397—B. 
13843—K.
13844—S.

Lukšiui 
Jasenienei 
Kuraičiui 
Jakubauskaitei

Morris Eller supliektas
Morris Eller, 20 vardos bo

sas, kuris tapo įtartas grand 
džiurės rišyje su smurto žy
giais “primary” balsavimų die
noj, statė kandidatūrą i Chica- 
gos sanitarį distriktą. Jis te- 
čiaus prakišo.

Illinois valstiją laimėjo 
republikonai

Gęvernor —
Louis L. Emmerson, Rep.

Lieutenant-Governor —

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

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

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 
i trumpą laiką.* Mes mo

kiname dienoms ir va
karais. šauk arba ra-

7b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

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

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas

G rinienei 
Augenui 
Aleksaitei 
Lamsargiui 
Mikolaitienei 
Dijokai tei 
Razminaitei 
Gehimbickipnei 
šniekienei 
Rubinui 
čiuprinskienei

Ginterienei 
Stravinskui 
Martinaitienei 
Stepanauskienei 
Jokubaitienei
Plukštytei 
Petkui

Kaulakienei 
Saldukienei

Moli ušienei 
Markauskienei
Ambrazui 
Sugintienei 
Mašidlauskui 
Tamučiui

24373—K. Vaškienės ir .Tonui 
Vaškini

24376—B. Miniauskaitoi
24377—B.
24378—A.
•24379—B.
24380—P.
24382—A.
24384—0.
24385—M.
24386—D.
24387—J.
24392—S.
56496—L.
56497—O. Ibijanskienei
56498—J. Ignotui
56499—A. Priekštaitienei
56500—P. Samoškai
13877—B.
23879—K.
13871—0.
24407—V.
26501—M.
56502—S.
56503—A.
56504—J.
56508—P.
24393—Kun. Kleb. J. Stakėnui 
24394—J.
24395—E.
24396 A.
24397—B.
24398—J.
24399—J.
24400—K;' Juozapaitisnei
24401—K. Utakiui
24402—J. Utakiui
24403—Dr. J. Staugaičiui
24404—M. Tautkaitei

251—D. Zasetes 
24433 O. Petrienei 
24440—J. Mackevičiui 
56511—V. Jankauskui 
56513—O. Jankauskaitei
56529—I. Kazlauskui

1065 M. Ripkevičiui

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

------ 1 T—..........  — 
Kelčiai
Budui 
Junevičienei

Žakui
L. Stankevičienei 
Čepienei 
Buzevičienei 
štonaitei 
Juškevičiui 
Vengriui

18980—I. 
24345—J. 
24354 L. 
13849—T. 
13398—T.

' 13847—T. 
13856—E. 
24375—0. 
24388—A. 
23376—P.
13408—Prof. J. Eidemtui 
18868—M. Skinderiui 
13879 J. Bukšienei

I 13873—E. Juozapaitis 
13876—M. Degutienei- 

rauskienei 
24834—J. Zaleckiui 
23377—A. Vengri u te i 
13405—V. Mačiuliui

Vika-

Ketvirtadienis, lapk. 8, 1928
13867—D. Skinderienei
13874—J. Magelinskienei
23375—J. Bari su i

Nuga-Tone suteikė jam 
stiprumo ir energijos

Alai yra praneAimaa apie Rvdkatą kuri 
kiekvienas turėtų skaityti. •'Prie* varto
jimą Nuua-Tohe aA negalėjau išdirbti vi
są dieną b<> didelio nuovargio ir it ryto 
atsikėlęs aA nesijausdavau. Upd galiu pra- 
dėti dirbti. H<‘t dabar yra Kas kita. A* 
visuomet pasirengęs darban ir juo sun- 
kisiiis darbas yra tuo aA jauėiuosiu ge
riau ir visai nuo to nenuihtu." John 
Hrundage. Uellevur, la.

Nuga-Tone suteiks jums geresnę sveika
tą. daugiau stipriund ir energijos. Jos 
padarys turtingą, raudoną kraują, stiprius 
nervus, Jal>iau stipresnius ir vikresnius vy
rus ir moteris. Jau virA miliono žmonių 
Jos puikiai pagelbėjo ir jei jus esat silp
nas ir sergantis, nervuotas ir turitn silp
nus organus, greitai nuvargstate. negalit 
tinkamai naktį pasilsėti, turite silpnus 
inkstus ir pūslę, prastą apetitą, prastą 
vlrAklufmą ar punaAius nesmagumus, vat- 
tokil Nuga-Tone ir pastebėkit didelį pasi
taisymą kuris apsirnlki i keletą dienų, 
Nuga-Tone yru parduodamas pas visus gy
duolių vertelgas Jei jūsų vertelga neturi 
jų savo sandėly j, reikalaukit, kad jis už
sakyti} jums iA obelio vaistinės.
■ ■ t-—•---------------------------------------------------------------------------

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnijitas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad- 

■ vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Crco- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, šalto, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turin&ų 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio,ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio ųepalengvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION

Šventės Jau Artinasi
Naujo Stailo Pearl 
Queen Koncertina

Be abejonės, jus siųsite pinigus savo giminėms, 
ar draugams Lietuvoje. Musų Pinigų Siuntimo 
departamentas yra pasirengęs jums patarnauti. At
siminkit, kad musų kainos yra žemiausios.

Mes skaitome tik $10.30 už 100 Litų.

Makeslife 
Sweeter

Vaikų viduriai rūgsta ir reikalauja 
prieš-rugštinių vaistų. Palaikykit 
jų sistemą saldžią pagelba Phillips 
Milk of Magnesia

Kada I 
apie buvimų ruiršžiij

Ą ii vi k fi t. vi i 111 i ■vy
rų ir moterų pagelbėjo šie universnl i 
saldintojai —f daugiau motinų turi 
vartoti juos pagelbai savo vaikams. 
.Jie yra malonu imti, betgi jie neutra- 
lizuoja daug daugiau rūgščių, negu 
daug aštresni dalykai, perdaug tan
kiai nautloj’ami tam tikslui. Nė vie
na šeiminykštė neturi būti be jų.

Phillips yra tikras, receptinis pro
duktas gydytojų indorsuotas visuoti
nam vartojimui; vardas yra svarbus. 
“Milk of Magnesia” yra registruotas 
Jungt. Valst. prekybos ženklas Char
les H. Phillips Chemical Co. ir jos 
pirmtakuno Charles H. Phillips jau 
nuo 1875 m.

PHILLIPS 
i Milk .
of Magnesia

104 Raktai, Oktavos, Triple 
ir Quadruple, su Fret-Work ant 
abiejų pusių, išduodančiu labai 
garsų toną.

Tik išspaudinta!
Folio No. 2 dėl 
solo, su Orkestrus 

Katalogas

VITAK-ELSNIC CO.
ną ruirščitj — pataisyk tai 4639 So. Ashland Avė.

Lietuviška 
Koncertinos 
Raktu. 
D y. k a i

z
DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantj

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 fiž dantj.

Užpylimas taip pigiai kaip $1 
Pleitos taip pigiai kaip $7.50 
Pleitos 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, 
nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

SAVE

Does not affect 
the Heart

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

Kiekyienas neiSardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iŠ 24 ir 100 plyskelių.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

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

Visos žinioą mielai suteikiamos—Dykai.
Jusu Bankasv

Depositors State Bank
1 4701 South Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

Blogi Metai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi dejavimai, 

kad Lietuvoj blogi metai, lietaus perdaug, der
lius prastas, duonos trūksta, litų nėra! Ir jųjų 
giminės paprašo iš jus kiek nors pinigų, o jus 
galvojate kaip čia patenkinti sayo giminių pra
šymą, — kaip pasiusti jiems pinigus — tada at
siminkit “NAUJIENAS”.

“NAUJIENOS” jums patarnaus gerai ir grei
tai. Visą, ką jums reikia padaryti, tik atsilan
kyti į “NAUJIENŲ” raštynę ir per čia pasiųsit 
savo pinigus.

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

NAUJIENA
1739 So. Halsted Si

CHICAGO, ILL
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Tarp Chicagos
Lialuvią_ _

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Kinkiniams praėjus
Tur būt niekuomet lietuviai, 

bent Chicagoje, nedalydavo rin
kimų vajuj tokiu uolumu, 
kaip šiemet. Ir visų jų tarpt' 
didžiausiu entuziazmu pasižy
mėjo, be abejonės, daktaras 
Graiėiunas.

Pražilusiais, rūsčiai pasišiau
šusiais plaukais, jis išrodė pa
našus j “fighting airdale.” Kaip 
kalbėtojas, daktaras Graiėiunas 
gan menkas. Bet kaip “mikse
ris”, kaip žinių išnešiotojas, tai 
Chicagos lietuvių tarpe jisai 
lygaus neturi. Ir todėl, gal bu t, 
daktaras surinko ne mažiau 
balsų “kolektos” būdu, kaip 
kad kiti “didieji” lietuviai po
litikieriai rengimu mitingų.

O ir “duosime” jis buvo. Pa
vyzdžiui, kada gavo politinį 
džiabą ir kada pasklydo ši lin
ksma naujiena Brdigeporte, tai 
būrys jo pažįstamų paprašė 
daktaro cigarų, ir ką manote: 
jis dagi užfundijo jiems! To 
negana. Kada demokratų parti
jos Všulas”, Kl. .Jurgelionis, 
paraše eiles apie Smithą, tai 
daktaras Graiėiunas “užstoda
vo” pas vienų Bridgeporto po
etą dainų už Hooverį. Ir nei 
ūso jis nepakramtė, kai už šia 
dainą teko pirderamai atsily
ginti.

Amerikoj, sakoma, rinkimus 
laimi ta partija, kuri pajėgia 
“spendyti” daugiau. Taigi su
prasite, kad už republikonus 
balsavo mažų mažiausia tie, 
kurie buvo daktaro pavaišinti.

Adv. Jurgelionis vedė kitokios 
rūšies kampanijų. Kaip poetas, 
jis dažnai gyvena momentu. 
Advokatas, nors ne senai de
mokratas, bet spėjo taip persi
imti demokratų partijos idėjo
mis, o ypač taip “įsimylėti” i 
gub. Smithą, kad ir klausyto
jus įtikindavo ir pats, rodos, 
tikėjo tuo, ką kalba. Prakiš 
Smithas — good bue demokra
tijai Amerikoje! Toks, jei ne
klystu, buvo jo postulatas.

'Tiesa, nuo Lincolno laikų 
republikonų administracijos 
kuone visuomet šąli valdė. Bet 
reikia žinoti, kad pirmiau ad
vokatas nepriklausė demokra
tams, todėl ir pavojaus nebu
vo Amerikos demokratijai, jei 
demokratai pralaimėtų. Di
džiausias gi pavojus, man ro
dos, Amerikai šiemet grūmojo, 
advokato manymu, jei demo
kratai prakištų rinkimus Illi
nois valstijoj, ypač gi Cook pa
viete. Rinkimų daviniai l?etgi 
šiandie, kai rašau šių “apžval
gą”, rodo, kdd demokratija iš
liko gyva, nors ir gerokai ap
lamdyta : matote, valstiją “lai
mėjo” republikonai, bet pačių 
(’.bicagą demokratai.

Kitas stambus demokratų 
partijos politikierius — tai p. 
Kodis. Jis gali kalbėti dieną ir 
naktį, eidamas gulti ir kelda
mas iš lovos. O ir klausyti jo 
nenudobu: kai ims pasakoti, 
tai visą svietą apkalbės, ir ga
lo neras - jei tik bus klausyto
jų. Jis taipjau tiki tuo, ką šil
ko, nors laibai dažnai jo kalba 
prieštarauja gyvenimo ir isto
rijos faktams. Bet, žinoma, dė
lei to nukenčia tik istorijos ir 
gyvenimo faktai, ba politinėje 
kampanijoj visuomet atsiranda 
žmonių, kurie apie tuos fakhis 
nieko neišmano.

Vienais svarbiausių p. Rod
žio argumentų praėjusioj rinki
mų kampanijoj prieš Hooverį 
buvo tas, kad republikonų par
tijos kandidatas “nesąs” ameri
kietis. Būdamas menkas poli
tikierius, aš nesiimu spręsti, ar 
šis p. Rodžio “argumentas” 
prieštarauja gyvenimo “fak
tui’, ar gyvenimas “argumen
tui”, bet, kaip praktiškas žmo-

gus, patarčiau klausimą “išriš-lTur būt, pasikalbėjus su Sabu
ti” atiduodant jį aukščiausiam 
šalies teismui nuspręsti.

Advokatas Kučinskais, senas 
lietuvis politikierius republiko
nų partijoj, iki šiam laikui tur 
būt daugiausia gero yra pada
ręs Chicagos lietuviams. Ma
nau, kad jo pastangomis taipo 
surengta šauniam viešbuty 
skani vakarienė, kurią valgė 
bent trejetas šimtų lietuvių. 
Tai buvo, kaip man rodosi, di
džiausias lietuvių “laimėjimas” 
Chicagoje prieš rinkimus.

O |>o rinkimų — kaip? Ad
vokatai, galima

thu, pasirodė, kad advokatui 
demokratai nepriimtini, ar ad
vokatas nepriimtinas demokra
tams.

per 
visą rinkimų kampaniją tylėjo. 
Ir kadangi tokis senas vilkas

panijų, lai esu linkęs daryti iš
vadą, jogei jis nieko kiliai gero 
nenumatė ateityje.

Keletas jaunesnių lietuvių po
litikierių, man rodos, prikišo 
kuodą.

Jų tarpe tenka suminėti ad
vokatai Grisius ir Vaičius. IMts 
Grišius - dar jaunas advoka
tas. Pernai, jei neklystu, jis 
ųŲ'ilĮ(au*j; įiepinblikonamsl yis 
matė daugiau naudos, kad pri
klauso republikonams. Bet šie
met biesas papainiojo demokra
tus nominuoti kataliką Smithą, 
už kurį visos lietuviškų parapi
jų organizacijos agitavo. O ka
dangi advokatas yra teisių pa
tarėjas vyčiams, tai žmogus 
pasijuto tarp kūjo ir priekalo: 
parankiau dėtis su republiko- 
nais, bet katalikų bažnyčios ir 
vyčiai remia Smithą. P-nas 
Grišius perėjo pas demokratus. 
Grįžti atgal pas republikonus 
Lūs jau šiokių tokių kliūčių.

Kuone panašinti atsitiko ir su 
advokatu Vaičiumi Boselandv. 
Jisai buvo republikonas ir taip
jau artimas lietuviškai katali
kų dvasiškijai žmogus. Kas li
ko jaim daryti? Advokatas nu
sitarė 
remti 
datus. 
ir kai
republikonų k liuko narių įvy-

Na, suminėjęs po keletą žo
džių apie musų stambiuosius 
politikierius, noriu tarti kai ką 
apię lietuvių uždavinius ir sie
kius Amerikos politikoje, kaip 
aš juos suprantu iš pasikalbė
jimų su stambesniais ir men
kesniais politikieriais.

Manau, teisingai apibudin
siu patį branduolį, taip sakyti, 
pačią širdį lietuvių politinių 
siekių ir visų “taktikos” esmę 
pasakydamas, kad didžiausias 
jų ‘ galvosūkis yra tai klausi
mas: kas laimės? Kai šis klau
simas išsprendžiama, tai toli
mesnis kelias aiškus: reikia ei-

BRONISLOVAS BUTVILAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 6 dieną, 8 vai. ryte, 
1928 m., sulaukęs 20 metu am
žiaus, gimęs Lietuvoj. Paliko 
dideliame nuliūdime motiną 
Liudviką po tėvais Kvietkaitė, 
tėvą • Kostantą, seserį Oną ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1046 
Avė.

Laidotuves 
Lapkričio 10 
te iš namų į 
jimo Panelės 
rapijos bažnyčią, 
bus gedulingos 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Bronislovo Butvi
las giminčš, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, sesuo ir gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

So. Montgamery

įvyks Subatoje, 
dienų, 8 vai. ry- 
Nekalto Prasidė- 
švenčiausios pa

kurtoje atsi- 
pa maldos už

balsuoti už Smithą, ir 
kitus republikonų kandi-

Delei to tarp advokato
kurių Boselando lietuvių

PRANEŠIMAI

Dar žodis apie advokatą Mas- 
tauską. Girdėjau, kad kampa
nijos pradžioje jisai buvo atsi
lankęs pas kongresmanų Šaka
liui, demokratų vajaus ^vedėją 
Chicagos 
turėjęs 
Sabathu. 
kad adv.

distsikte. Sakoma, 
“konferenciją” su p.

Vėlimu betgi pasirodė, 
Mastauskąs pradėjo 

spyčius republikonams.

335 kp. mėnesinis susirinki- 
mėne.sį neįvyks dėl tūlų prie- 
Kurie nariai norit užsinio-

mas šj
žasčių.
kėt mėnesinius mokesčius, galite pas 
Finansų raštininkų, V. F. Andrulį, 
1971 Canalpovt Avė. Valdyba.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 
A. C. W. of A. mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadieny, lapkričio 
(Nov.) 9, 1928, 7:30 vai. vakare, 
Amalgamated Center svetainėj, 333 
So. Ashland Blvd. Kviečiame visi 
nariai dalyvauti Šiame susirinkime, 
nes atsibus nominacija valdybos 
1929 metams. Taipgi yra daugiau 
svarbių reikalų apsvarstymui.

A. M. Kadsel, sekrt.

DOVANOS NAUJIENŲ MASKARADUI

Biznieriai skiria gražias do
vanas NAUJIENŲ maskarade 
dalyvaujantiems pavie n i a m s, 
grupėms ir poroms. Naujienų 
maskaradas įvyks Ncdėlioj, lap
kričio 25 d., Wicker Park svetai
nėj, 2040 W. North Avė., pra
džia 5 vai. po pietų.

maskaradui puikią pastatomų 
ant grindų elektrinę liampą, 
šilkiniu uždangalu, vertės $20.

(1) Jos. F. Budrik, 3117 So. 
Halsted St., kuris per daugelį 
metų užlaiko muzikalių instru
mentų ir rakandų krautuvę. Jis 
duoda “Naujienų” maskaradui 
B. C. A. Badiolą No. 25 arba 
Superhearodine vertės $100.

(5) B & J Electric Badio 
Eng. Laboratories, Ine., J. A. 
Bartkus, Vedėjas, 6819 South 
Western Avė. Tai yra lietuviai 
Badio išdirbinėtojai, kurie gra
žiai veda savo biznį Marųuette 
Parko apielinkėj. Jie skiria 
Naujienų maskaradui Elektrinį 
Waffle Iron, Riinco Waffle 
Mold No. 89-A vertės $‘16.

na, tas bus pilnai patenkintas.

(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 dresę molerei arba mer
ginai vertės $15.

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

(I) Peler Barskis Furniturc 
House, 1718 W. 47 
daugelį metų veda 
gai biznį Town of 
linkėję. Jis skiria

St. Jis per 
pasekmin-

Lake apie- 
Naujicnų

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

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

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

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

ti su tais, kuriuos nužiūrima 
laimėsiant (kas be ko, yra ir 
išimčių). Reiškia, ne progra
mai, ne platformas, ne opiosios 
šalies problemos rupi pirmon 
galvon lietuviams politikie
riams, bet klausimas, kas lai
mės. žinote, su gailinguoju pa
togiau draugauti.

Baigdamas tarsiu dar žodį 
apie lietuvius balsuotojus. Ant
radienyje vieną mano pažįsta
mą socialistą sutiko jo drau
gai. “Už ką balsalvai?” klausia 
jie jo. “Už Socialistų partijos 
tikėtą”, atsake šis. “Kad tam
sta visai neprogresuoji”, pa
reiškė jo draugai. Jie, matote, 
buvo seniau socialistai, vėliau 
komunistai, gi antradienyje 
balsavo, regis, už Hooverį, • ir

Graboriai

Simpatiškas — 
a n cl a g u s — 

Goresnis ir Pi- 
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

jautėsi politikoje darantys “pro- 
gr'są.” • v

Kai kurie iš Bridgeporto po
nijos balsavo už Hooverį. Ko
dėl? Beikia pasakyti, kad, jų 
manymu, republikonų partija 
es n t i labiau “respectable”, o 
demokratų partija jiems’ išrodo 
kaip koki plebėjų partija. Be 
to, nikeliuoti republikonų par
tijos sloniukai, prisaikstyti 
prie švarko atlajM), daug džen- 
telmoniškiau išrodč, ne kad 
“chunsy” Smitho guzikali.

— Reporteris.

Lietuviai Daktarai vairus Gydytojai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
lies. 3201 South Wallaco Street

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Jydo staigus ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elcktf'08 prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

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 

Residencc Tel. Fairfax 6352

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
uvis Graborius ir

14 W. 23rd Pi. 
Chicugo, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganedin-

AL
Mbsevelt 2515-2516

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Lietuves Akušerės
Pbone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
Viršuj Univcrsal 

Stato Bank

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

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA-

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

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

nuo 
vak.

t®

ANTANAS NOREIKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 6 dieną, 10:20 vai. 
vakare, 1928 metų, sulaukęs 
35 metų amžiaus, a. a. Anta
nas gimė Chicago, III. Paliko 
dideliame nubudime moterį O-. 
na po tėvais Vaišvilaitė, sūnų 
Juozapą, Detroite brolį Juoza
pą, seserį Juzefą ir Lietuvoj 
motiną Oną ir tėvą Juozapą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4719 
So. Maplevvood Avė.

Laidotuves įvyks Subatoje, 
Lapkričio 10 dieną, 8 vai. ry
te iš namų į Nekalto Prasidė
jimo Panelės švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nubudę liekame,
Moteris, sūnūs, brolis, 
sesuo ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

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

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

Namu telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 Sčuth Ashland Avenue 

Ant Zaleskio A p 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 ^o. Halsted St.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

Pbone Midway 2880

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 gerkles. Va
landos nuo 10 iki 7. Nedeldieniais 

nuo 10 iki 2 vai. po pietų.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvinš ūkių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. 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 Boulevard 7589

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.

Nekėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

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

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222 

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

* 3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Boom 200111 S. La Šalie St., Boom 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

V<ik i s
3241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562

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, perleidžia u daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETKIST 

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

Pbone Kenwood 1752

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Resu 6641 South Albuny Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

i A. L. Davidonis, M. D
4910 So. Michigan Avc.

Tel. Kenwood 5107
V n 1 a n įlos : 

nuo 9 iki 11 vai. ryte;

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto 7—9 vai. vak. apart Pancdėlio ir 
Rezideącija 6640 S. Maplevvood avė.

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL

Pėtnyčios

John Kuchinskas ir
Phone Lafayette 5820 ■ Balys F. Mastauskas

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENT1STAS

X-RAY 
4193 Archer Avė

Chicago, III.

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Ncdėlioj nuo 11 rytu iki 1 v. p. p.

Tel. Brunsvdck 0624

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

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Rooscvelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

Įvairus .Gydytojai
Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 <ki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Serečos vakare uždaryta

i Nedėlioj pagal sutartį

Telephono 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. NedCl. nuo 10 iki 12

Res. Telephono Plaza 3200

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Nainy Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tol. Drexel 9191

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

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

arti 31at Street

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Rooin 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3822 

Valandos: "1—3~po pietų* 7—8 vak. Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną Hemlock 4080

Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas vaiku ligų 

Ofisas 3337 So. Morgan Street. 
Phone Boulcvurd 2118 

________ _ ; Pbone Republic __  
apart šventadienio ir ketviitadicuio' Valandos: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9 v. v.

M. F. Rathbun, M. D. v- w- Rutkauskas

nuo- 6 iki <8 vai, vakare Rezidencijos

29 S. La Šalie St 
Tel. Central 6390.

Room 739

9107 ’ KeZiiidem iia 6,58 S.
Tel. Prospect

I alinau A'f.,
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side

sau duoną pelno. *
Mano supratimu, šitą veikalą, 

reikėtų pakartoti kitose kolio- 
nijose. Jei ne pats choras, tat, 
manau, draugijos galėtu leng
vai su choru susitarti, nes už 
šilokiu.s smagius veikalus' pub
lika visados bus dėkinga taip

■ lošėjams, kaip ir rengėjams.

Žodis prie klausimo CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
ant- 
pa-

Hu- 
yra

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskoloa

For Rent

Gerai pavyko
Sekmadieny, lapkričio 4 d., 

Danų svet. Pirmyn Mišrus 
Choras statė scenoje vienaveik
smę Bukšnaičio komišką 0|>ere- 
tą “Beprotnamis.” šis veikalas 
man teko pirmą kartą matyti. 
Veikalas pilnas juokų ir gra
žių dainų. Suvaidinti jį ima 
truputį daugiau, kaip valandą 
laiko. Vaidinimas pavyko labai 
gtM’ai. Vargiai kam nors kada 
geriau pasitaiko. Daugeli girdė
jau kalbant, kad, girdi, kiti 
turėtų ateiti pas Pirmyn Chorą 
pasimokyti, kaip reikia lošti.

Matyti, p. S. Cerienė, choro 
vedėja, taipgi ir artistai turėjo 
daug darbo ir kantrybės taip 
gerai susimokinti. Vaidintojai 
buvo J. Kemėšis, 1. l.ktveris, 

' A. Januleviciutė, V. Stalnys ir 
X. Saikus. Bolės visiems gerai 
pritaikytos- buvo. Prie to daly
vavo ir visas choras, kuris yra 
labai gražiai sumokėtas.

žinoma, galima buvo surasti 
vieną kitą mažą klaidą, kuri 
neturi didelės reikšmės, nes 
tą galima surasti i y pas profe
sionalus aktorius, kurie iš to

Publikos buvo pilna svetainė, 
bet butų galėję tilpti dar ir 
daugiau, Išbaigdamas duodi 
kredito kaip choro vedėjai, p. 
Šerienei, taip artistams ir vi
sam Pirmyn chorui už^jjasla- 
tymą tokio smagaus veikalo.

— Ten buvęs

Roseland

•'Aj» vartoju Turpo <!el Htanaanėioa reik
li ir randu, kad ji h man nuteikia treriaiiHU) 
parelbų. kokių ai žinau' . sako Iowa ūki
ninko žmona.

“Naujienų” No. 263, po 
galviu ”Prn.šo paaiškinti,” 
minėta, kad arkivyskupas 
dor (gal lai bus F. Ilodur) 
įkorporavęs Polish National
Church. Tikrenybėje, pagal 
1902 ir 1903 metų rekordą No. 
982, Laekawanna county, 
Pęnnsylvanijos valstijoj, yra 
“SI. StanishiAv Polish Refor- 
med Church of Scranton, Pa.”

Reiškia, Ikhhir’as yra lenkas 
reformatas ir jis iš lietuvio J. 
Gritūno “padare” lietuviams 
tautišką-kataliką vyskupą.

Stebuklai stebuklais ir pasi
liks, bet kokiu bildu reformatas 
“padarė” katalikams vyskupą, 
tai yra žingeidi!.

— Vairomanis.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevų, popferą, stiklus ir tt.

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. HAMANčIONIS, Sav.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’Zj nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 vai. 
Be jokio komifeino.

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

Tel. Armitage 1199

RENDAI 4 kambariai, gasas ir 
elektra į švarus ir šviesus kamba
riai; mūrinis namas su uždengtais 
gorčiais, antros lubos iš užpakalio. 
Renda $15. Mrs. Waskelewicz, 3534 
South Pamell Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė įvairių tautų apgyventoj vietoj, 
biznis geras ir kambariai gyveni
mui. Lysns 5 metams.

3001 So.* Emerald Avė.

A u luino Diles

Town of Lake
Teatrališkas kliubas “Lietu

va” laikys savo mėnesini susi
rinkimą ketvirtadieny, lapkri
čio 8 dieną, 8 valandą vakare 
Davis Sųudre parko svetainėje. 
Visi nariai malonėkite pribūti 
Į susirinkimą. — Raštininkas.

Laiškai Pašte
Eu-šie laiškai yra atėję iš 

opos. Kam jie priklauso, tegul 
neina į vyriaus^; paštą (Clark 

i Adams gatvių) atsiimti. Rei 
kia klausti prie langelio, kur 
•adėta iškaba “Advertised 

dow
ės,

<1, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui 
naikina.

Win 
lobėj nuo Adams gat- 

pasakant laiško NUME

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per- 
taisyti katilai furnisai, grotos — 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Vletory 9634.

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

1726 VV. Chicago Avė. 
Kumpas Ilermitage Avė.

Lincoln Sport Phaeton... 
Buick sedan 5 pas.......
(Jakland sedan naujas....
Pontiac sedan naujas.......
Chandler iuke naujas.......
Essex sedan, kaip naujas

.$950
$676
$795
$695 
$65U 
$650

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

D1ETUV2A’
JOT VVATER «& STEAM HEAT1NG 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas

2032 W. 18 Su Tel. Canal 1269

Expertas Radio 
Taisymo

Musu expertai patarnaus ir su
taisys ’jusų setą jūsų namuose. Mes 

darbas garan
tini me keletą 
pardavimo la-

einame visur, visas 
tuotas. Taipgi mes 
elektrikinių setų dėl 
bai pigiai.

$2 —i patarnavimą
Stevvart 2992 

516 E. 7Ist St.

skaitom — $2

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

MES darome 1, 2 ir 8 morgičius. 
Eighteen Bond & Morgage Co.

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

1926
1927
1928
1928
1927
1928
Cadillac coupe, 4 pass., periect $495 

Essex, Fords, 
rinkimo.
McDEKMOTT

7136 So.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

ecrsunal
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2ov0 \V Chicago Avė.
Dept. 7 v 

Chicago. III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

dėdės Prano 
Jis paeina iš Kauno rėd., 
v., Viduokjio parap. iš 
1916 metais gyveno Chi-

50 kitokių

MOTOR 
Halsted

dėl pasi-

SALES 
St.

iviisceiianeous tor bate 
IvuiriiN Pardavimai 

Pagražinkit savo namą
Si Kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit Landscape Dept. 80 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime nykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
Įleiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy
dytojai.

J. V. St.

MES turime pardavimui keletą 
plotų žemės farmoms, kurie turi 
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
Real Estate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui

Co.

PAIEŠKA (J savo 
Norvilo. 
Raseinių 
šelaupės.
cago, III. po numeriu 23 C. 19 St. 
Malonėkit atsišaukt arba kas apie jį 
žinot praneškit man, už ką busiu 
dideliai dėkinga. Liudvika Norviliu- 
tė-Gurskienė, 468 Boulevard, Bay- 
onne, N. J.

MICHAEL & 
Not Ine. 
Houston Avė. 
Kegent 2375 

PAGRAŽINKI 1 SAVO NAMĄ

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalow arba fintą budlnką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN. 
builder, Kildvare 1195.

8545 
Tel.

Kiek vjrnnotie nannioim turėtų liuli Si 
koiH-en trupia nveikat<>H apdruuda—apšaunu 
nne* daugėti ligų, kuria* gali pagimdyti 
ftkaudaiili gerklė. Paprastas, lengva# var
tojimai Tnrpo kai gerklė yra patinusi ir 
įkandanti, neleidžia veudit* lign peranui ir 
tuojau# MUslatKlo nkaudėjinių. Nieko geres
nio Mam dalyku! neauraiita už terpetinų. 
menloiii) ir kaniforų—ir Ud yra patdapti* 
Turpo veiksmingumo. Vi*i aptiekinlnkai 
turi Turpo—kainuoja mažai—-tik 35c.

Turpo
Greita, Tikra, Saugi Pagelba

THE GLESSNER COMPAMY DYKAI 
Findlay, Ohio (») HBAVDYMVI 

Priaiųsklt man dykai nu apmokėtų per
siuntimu užtektinai TURPO, kad parody
ti tikra* pasekmes.
Vardas ----- ----_----------------...----- —-----------
A tironas _____ ____ _______ ____ __ ____ _____

P-lė Lilija Vainoriutė, jau 
per daug motų pasižymėjusi 
klasiškų- šokių artistė. Lilija 
žinoma ne tiktai lietuviams Ro- 
selandieciams, bet ir visos Chi
cagos publikai, nes ji yra ap
važiavus visus Chicagos di
džiuosius- teatrus. Lilija dar 
jauna, bet dar būdama tik 4 
metų jau pasirodydavo sceno
je.

P-lė Lilija dalyvauja sekma
dienyje, lapkričio 11 d., Strumi- 
lo svetainėje Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Batelio parengime.

— Reporteris.

North Side
Susidaužė gatvėkariai

Nedėlioj, lapkr. 4 d., apie 
12 valandą dienos pusėtinai 
apsidaužė du gatvėkariai. Cice
ro avė. karas, bėgdamas iš 
šiaurės, įvažiavo j Roosevelt 
gatvės karą, kuris, sutrenktas 
į šoną, iššoko iš bėgių. Susi
mušus gatvėkatriams, ' žmonės 
sukrito ant grindų ir nekurie 
gana skaudžiai susitrenkė. Vie
nas mažas vaikutis, sužeistas 
stiklų skeveldromis, kruvinas 
nuneštas i vaistynę. Sako, mo- 
tormanu kaltė buvus.— X. X.

OLDCOLD
JUOKAI

IIANDiMAS.
“Iškabink užrašą, kad i namą, nė

ra leidžiami knygų agentai“, įsakė 
knygų leidėjas.

I “Bet jus paskelbėt, kad esate rei
kalingi agentų pardavinėti naują 
veikalą,“ protestavo sekretorius.

“Žinoma. Aš noriu išbandyti «p- 
likantus. Jei tokis menkas dalykė
lis, kaip tas užrašas, gali juos su
laikyti, tai tokie mums visai netin
ka.“ u,

Mažas sūnelis kraipėsi į savo mo
tiną:

“Mama, ar aš niekad neturėsiu 
seeslės ?“

“Kodėl? Ar tau jau nusibodo vie
nam būti?“

“Taip, mama. Kartais pasidaro 
visai nuobodu vien tik katę erzin-

Du žmonės kalbasi knygyne.- Vie
nas ir sako:

“Pigiosios “dime novel“ jau din
go. Bet kur jos galėjo dingti?”

Kitas, daugiau nusimanąs apie li
teratūrą, ciniškai atsakė:

“Dabar tos daimukinės novelės 
pakilo iki dolerio devynių dešimtų 
centų.“

Beje — Rūkykite Old Gold eiga re
tus. Nesu kosėsi ir vežimą išrūkęs, šia
me laikraštyje dabar eina visu eilė 
Old Gold cigaretu komiškų garsaus 
karikatūristo, Briggs, garsinimų. Pa
matyk tuos garsinimus, perskaityk 
juos ir įsitikrink, kad “nesusosėsi r ir 
visą vežimą išrūkęs.”

• <

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

2604 N. Halsted Street
5087Tel. Buckingham

SU-

8 Glusnis Slapūnas
23 Lukae Veronyka
28
31 Razinuri Kazis

Sueigai t Elena
Urban Mary
Varnerkos Pa u Iena

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Husų inžinieriai ateis pas jus. Mes 

parduodame tik niaterijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
184 N. Halsted St.

S. W. cor. Lake Ir Halsted Sis.

CLASSIFIED ADSJ
Educational

Mokyklos

Mokinkis Barberystės Amato 
dienomis ar vakarais. Del informa

cijų šauk arba rašyk INTERNA
TIONAL BARBĖK ęOLLEGE, 

672 W. Madison St.

MERGINOS išmokite grožės kul
tūros pas MOLER’S. Didžiausia ir 
seniausia tos rūšies įstaiga, turinti 
skyrius po visą šalį nuo vieno krašto 
iki kito. Geresnės Beauty Shops vi
sur indorsuoja Moler sistemą. Pa
sinaudokite šia reputacija. Gaukite 
Moler Diplomą. Dieninės ir vakari
nės klesos. Ateikite, ar rašykite 

Moler System, 512 N. State St.

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. Monro e 0528.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

;aisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
Žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant phim- 
jingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
mokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321
MR. PARIS.

Free “Eye Care” 
'ye Beauty“ Book 

Marine Dept. IL 8„9 B. Ohio SL.Chk.go

YOURoEo
Night and Momlng to kccp 
thetn Clean, Clear and Healthy

Write

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

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

Financial
Finansai-PaskoloR

Paskolos suteikiama 
j vieną dienų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PRANhsiMAS
, Parsiduoda vilnomos pančiakos dėl 
vyrų ir moterų. Kainos pura tik-

| tai bO centų — dvi poros už 95 cen- 
l tus. iviuienms panciakų pora pu 
; 85c. ir 95 centai. Vilnonius gijos 
i nerimams — kaina 4 uncijos mainos 
29c., 81c., 34c. ir 3bc. Vilnonius ma
terijos vaikams dėl kelnudų už 6b 
centus. Taipgi turime marškonių

PAIEŠKAU darbo bučeris. Tą j gijų dėl mezginių.
darbą dirbau per 20 metų. Galiu KRANK oALEMONAVIČIUS, 
troką važiuoti, galiu į murketą va- ' 504 W. 83 St. ir Normai Avė, 1 lubos 
žiuoti tavom pirkti. Gal kam rei-j Chicago, 111.
kalinga subatomis pagelbėt. ;--------------- ;----------------------------------

Tel. Prospcct 3170 i 

Situation Wanted
Darbo Ieško

Help Wanted—Malė
Darbininką Reikia

BELSMENTAI IR PAMATAI
I septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums naują 
cementini ar mūrinį pamatą su pil
nu beismentu, Taipjau musų nauja 
medžiaga, vadinama Norili-Lite, ku
ri nepraleidžia vandens.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Imkite net dvejus metus išmokė

jimui. Taipjau statome bungalows, 
2 ar 3 flatų namus ir įrengiame fla- 
tus beismentuose. Didžiausi gene
ralini kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musu inžinierius jums 
apruokuos djkai.

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

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

REIKIA LIETUVIŲ aUTuMOBi 
'JŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY 

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au 

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yrą 
puiki proga išsimokinti kaip parda 
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus moklnsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskį pasimokinti 
i įųs galite tikt* pelningam bizniui, 
' pardavinėti Chevrolet automobilius, 
i kurie viršija kitus karus išpardavi- 
1 me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit ši skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmon Traininp 
School, 301 Gossard Bldg. It8 East 
>hio St, Chicairo. UI

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

1---------- ---------- - — ■ r--------------
Morgičiai pirmi ir antri

6 nuošimčiais padaromi i 24 
valandas

Musų išlygos bus jums naudingos 
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
3835 So. .Halsted St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

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

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 4^th. St.

REIKALINGAS patyręs vyras dėl 
ardymo automobilių. 1610 S State St.

REIKALINGAS senas žmogus prie 
valymo kambarių ir prižiūrėti krau
tuvę arba pats Juozapas Sinkus te
gul atsišaukia. Vincas Pučinskas, 

2958 W. 38th St. Virginia 0947

REIKALINGI ifteriai dėl orna
mentai bronzo darbo. The American 
Bronze Co., 1316 West 63rd St.

REIKALINGAS darbininkas j Res
taurants, valgis ir guolis. Atsišau- 
kit 3815 So. Halsted St.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

SINGER’IO ir WHITE’0 siuvamos 
mašinos $9 ir aukščiau, sudedamos 
elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

UŽDYKa ELEKTROS RADIO 
Naujas Crosley A. C. r^dio duodam 
dovanai su kažnu nauju grojikliu pia
nu perkantiems per šitą, išpardavimą. 
Kainos nuo $185 ir aukščiau, duodam 
išmokėjimais.

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

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies rndios. 

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

GERAS Radio bargenas. Paaukau
siu gražų naujo modelio 7 tūbų 
elektrikinį radio selą, gražus riešu
to kabinetas, 50 colių aukščio su tū
bomis ir jbudavotu spykeriu. 8228 
Maryland Avė. Ist apt. Phone Ste- 
wart 1875. Chicago.

Furnished Rooms
NAUJA Boarding House, naujai iš 

dekoruota, nauji furnišiai sudėti, kam
bariai šviesus, steam apšildomi, mau
dynės, kambariuose vanduo. M. Žu
kauskas, 2126 So. Halsted St.

Tel. Roosevelt 5373

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai 

Geriausiai, tvirčiausiai ir tinkamiau
siai iš gero materijolo pasiuvanti ir 
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 į musų krautuvę, pama
tyk musų siuvėjų pasiutus drabužius 
ir persitikrinsi.

G. & E. Burba 
CLOAK SHOP 

3214 South Halsted Street 
Chicago, III. Phone Victory 2477

SIUTAI ir kautai parsiduoda nuo 
$10 ir daugiaus. Išpardavimas še
štadieny po pietų ir nedėlios rytą.

2343 So. Trumbull Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

PARDAVIMUI restauranto fixtu- 
res. Labai pigiai. Priežastis — tu
riu kitą bizni. 3341 Aubum Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernę, 8 metai kaip uždėta, daro ge
rą bizni, aukit Vincennes 0806.

PARDAVIMUI restaurantas gė
las, pelningas biznis, prie karų li
nijos. Ilgas i lysas. Savininkas išva
žiuoja Europon.

2559 W. Pershing Road
i

UŽ PUSĘ kainos, tabakos, ken- 
džių ir visokių smulkių tavorų krau
tuvė. parduosiu arba mainysiu ant 
loto ąrba automobilio. Atsišaukite 
408 W. 103rd St. Tel. Victory 4898

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė; priežastis pardavimo — šeimy
niški nesusipratymai. Galima visą 
biznį pirkti arba pusę.

5016 W. 16th St., Cicero, III.

PARSIDUODA Soft Drink Parlor 
su namu arba mainysiu j patinkamą 
namą. Tel. Saginavv 1444

PARSIDUODA bučernės ir groser- 
nės fikčeriai pigiai. Atsišaukite J. 
Zabelski, 3344 W. lllth St.

PARSIDUODA Soft Drink Parlor 
su barais nebrangiai. Biznis daroma 
geras. Apgyventa vokiečių, švedų ir 
airių. Renda nebrangi, lysas ilgas 
PardaVimo priežastis patirsit ant 
vietos.

5202 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI groserne 'pigiai, 
arba mainysiu į automobilį, mažą 
namą arba lotą.

4612 So. Wells St.

AUKSINĖ PROGA
Parduosime jums gražią krautuve 

ir namą. 25x80 pėdų, už $350 cash, 
kitus kaipo renda. Peivvta ėlė, 2 ka
ru garažas, kaina $5500, randasi 
3647 So. Halsted St. arba išranduo- 
siu už $50 į mėnesį ir rendauninkui 
duosiu privilegiją pirkti už metų 
laiko ir nriskaitysiu renda į namo 
kainą. Atsišaukit KUEBLER, 5915 
So Sawyer Avė. (Brokers Cooperate) 

Tel; Rępublic 9819

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

3 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 44 gt.; kaina $17,500; 
mainys ant gero 6 flatų nmo.

JOHN IBACH
1046 E. 43rd St. Oakland 4681

DIDELI PINIGAI
žmo-Mums reikalinga tuojaus 500 

nių padaryti Odelius pinigus pri
imant užsakymus ant medžių, krū
mu ir žaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonuokit, rašykit, ar
ba atsilankykit tarp 6 iki 8 v. vak. 
J. V. St. Michael & Co., 8545 Hous
ton Avė., So. Chicago, Regent 2375

NEGIRDĖTAS bargenas. Pardavi
mui 6 flatai po 5 kamb. Randasi 
gražioj, lietuvių apgyventoj koloni
joj. Parduosiu pigiai. Priimsiu mai
nais bungalow arba lotą kaipo da
lį įmokėiimo. WALTER J. PAUL, 
323G W f>h St. Tel. ihpublic 4170

BIZNIAVAS lotas 100V125 ant 
Belmont avė, arti 75 gat. Galiu pa
dalyti. Atsišaukite Austin 1424.

KENOSHA BARGENAI
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 kitu bungalow, 
namų ir dviejų flatų uz 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 
pasimatykite su mumis.

M. MULICH AGENCY 
Room 7, Bųrke Bldg., Phone 2-3211, 

KENOSHA, WIS.

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

Palygink šį 5 kambarių bungalow 
su kitais aukštesne kaina; elektrikos 
venteliacija. tiesus susisiekimas su 
Western Electric Co., aržuolo tri- 
įpingas, didelis aukštas kambarys 
dėl fruktų, didelis lotas.

Kaina $7,300, cash $500 ir $55 į 
mėnesį su nuošimčiais.

GEORGIAN-SCHAEFER 
BUDAVOTOJAI, 

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 655G

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

TURIU murini narna, noriu mai- 
nyt i grosernę arba bučemę.

Tel. Boulevard 1979

DIDELIS bargenas. Priverstas 
parduoti prapertę su groserne ir 
dclicatcssen krautuve dėl įvykusios 

1 mirties Šeimynoj. Lietuvių apielin- 
kč. 2216 W. 22nd St.




