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Komunistai giria Vestris mat
rosus dėl negelbėjimo žmonių
Raudonųjų organas Daily Worker sako, 

kad garlaivio matrosai, negelbėdami 
skęstančių moterų ir vaikų, pasielgę 
kaip ‘susipratę darbininkai’, kurie ju
roje kovoję ‘klasių kovą’

Amerikos komunistų leibor- 
ganas, Daily \Vorker, savo re
dakciniame straipsny lapkr. 15 
<1. kalbėdamas apie pasažierinio 
garlaivio Vestris žlugimų su 
daugiau kaip šimtu žmonių, 
moterų ir vaikų, giria laivo į- 
gulos narius, matrosus, už tai, 
kad jie nebojo pasažierių, ne
gelbėjo jų, bet stengėsi patys 
savo gyvastis gelbėti.

Even in the open sea, face to 
face with death, the class strug- 
gle goes on.

Lietuviškai:
“.Jeigu matrosai ir kiti įgu

los nariai geibėjos! patys, visai 
neimdami, kas atsiliks su pa- 
sažieriais, tai už tat reikia duoti 
jiems kredito...

“Jei Vestris įgulos žmonės 
į bandė pirma patys savo gy-

'4' y, W >.

Mišri

[Atlantic and Pacific Fhotol /

Superior ežero vandens lygmalė šiais metais tiek pakilo, jog užliejo kai kurias salas. Paveiksle parodoma Sault upė prie 
Sault Ste. Marie, Mich. Ta upė prieš porą metų buvo beveik visai išdžiuvusi.
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Lietuves žinios.
Lietuvos Muzikos ir 

Dainos Centro 
darbuotė

Komunistų organo nuomone, 
matrosai, kaip darbininkai, nė
gė Ibėdam i skęstančių pasažie
rių, parodę tik savo . “klasės 
reikalų supratimą:” jie 
“klasių kovą”.

Ihiily \Vorker sako:
If the sailors and other 

bers of the crew did save
selves without regard to the 
fa te of the passengers it is to 
their credit...

vastis gelbėti, lai už toki jų el
gesį reikia jie sveikinti. Toks 
darbas yra tik tam tikras kla
sių kovos pasireiškimas...

“Dagi atviroje juroje, akis į 
akį su mirtimi, klasių kova ne
siliauja.’’

Vokietijos užsienio Iš Lietuvos kilusių
ministerio kalba su- dat{*»p^dentus Amerikos žydų šuva- 

šiaušė franeuzus

14 metų už bandymų 
nužudyti Graikijos 

prezidentų

mem-
them-

Komunistiški “revoliucionie
riai”, matyt, visai pamišo, jei
gu jie ir skandinimą pasažierių į 
juroje, nekaltų vaikų ir mote
rų, vadina “klasių kova.“ Ta
čiau vargiai rasis sveiko proto 
darbininkų, dagi komunistų

Le Temps sako, kad dėl to nie
ko neišeisią iš derybų dėl 
reparacijų ir Reino evakua- 
vimo

If the crew of the Vestris did 
try to save themselves first they 
are to be congratulal^d for hav- j tarpe, kurie nepasišlykštėtų ši- 
ing don e so. Such*an act is a tokia beprotiška komunistų 
phase nf the class struggle... Ivyriausiojo organa zauna.

datą i prezidentus
MEDINA, Yukalan, Meksika, žiaVimaS NeW YO^C y Q . 

lapkr. 21. — Yukatano ir kitų |-— Žalios Sussios,
valstijų socialistų partijos kan- A ... „ . .. 'tarnautojas, kuris’1927 m. spa-i- > l w i i • i 4. Lietuvos pasiuntinys p. Balutisdidatu i Meksikos prezidentus . ...4 . /. ... . i sveikino suvažiavimą; isteig-ateinantiems rinkimams nomi- , . . - . .. c, . . v i ta “Lietuvos žydu bederaci-navo Areną Saenzą, buvusį uz- . „i i . . . • • N-r į ja Amerikoje slėnio reikalų mimstei i ir Nuo-i J
ya Leon gubernatorių.

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 21. 
viešbučio

ADF seime reika- Maskva nugina pra 
lauja federalio Ves- nešimus apie nera- 

tris tardmo į mumus Ukrainoj

NF\V ORLEANS, La., lapkr. 
21. — Amerikos Darbo Federa
cijos konvencijoje šiandie buvo 
|xisiulyta rezoliucija reikalauti, 
kad federalinė vvriausvbė iš
tirtų girdus, kurie sako, kad

kietijos užsienio reikalui minis-i 
terio, Dr. Stresemanno, ]

| tu užvakar kalba reichstage 
šiaušė franeuzus. Vakar kabi-] 
netas turėjo ilgą posėdį, kuria- Į 
me buvo diskusuojama vokiečiui 
užsienio ministerio kalba, o va
kare pusiau oficialis vyriausy-

i bes laikraštis Le Temps išėjo 
'su pareiškimu, kad jei Dr.

kalba
ir ateinančiose per- 

del reparacijų ir

tage su' Rumanijoje nuima 
ma apsiausties 

padėtis

vejoje, nesiskubinęs šauktis pa
galbos, tuo tarpu kai to garlai
vio agentai derėjęs! dei valkų 
(tugs), idant gelbėjimas juo 
mažiau kompanijai pareitų.

Antroj pašildytoj rezoliucijoj 
sakoma, kad garlaivio pasken
dimas ir daugiau kaip šimto 
žmonių gyvybių žlugimas bu
vus tik pasėka nebojimo abie
jų valstybių — 'Anglijos ir A- 
merikos — įstatymų ir saugu
mo reguliacijų.

Abidvi rezoliucijos pasiųstos 
komisijai.

MASKVA, lapkr. 21. — Mas- Strescmaimas ta pačia 
kvoje griežtai nuneigiami Ame- kalbėsiąs 
rikos spaudos pranešimai apie traktacijose 
tai, buk Ukrainoje kilę rimtų Reino krašto evakpavimo, tai 
neramumų. Žinios apie krikimą maža busią vilties prieiti 
sovietų valdžioje ir gresiantį jai bet kurio sutarimo/ 
susmukimo pavojų esą taip pat • Francijos vyriausybė laikosi 
sovietų priešų iš oro pagauti “ 1 , '1 Ar-, :
prasimanymai.

Nors U.hersonės, Odesos, 
kolajevo ir kitose srityse 
met nebuvę užderėjinio ir 
dėtis ten esanti labai bloga, y- 
pačiai miestuose, tačiau ji ne
santi per daug pavojinga, ir jo
kių žmonių neramumų iki šio!

Taipjau panaikinama cenzūra ir 
atsteigiama žodžio ir susirin
kimų laisvė,

prie

šie- 
pa-

, nusistatymo, kad kol Vokietija 
neduosianti tinkamų garantijų 
sumokėti Franci jai tiek repara
cijų, kad pastaroji galėtų atmo
kėti savo skolas Jungtinėms 
Valstybėms ir Anglijai ir dar

BUCU AREŠTAS, lapkr. 21. 
—- Begintų taryba pasirašė de
kretą, kuriuo apsiausties padė
tis Rumanijoje nuimama, 
taipjau panaikinama cenzūra 
piliečiams grąžinama žodžio 
viešų susirinkimų laisvė.

Dekretas regenturai pasira- 
pateiktas naujojo 

Julių 
valstiečių

o 
ir 
ir

syti buvo 
ministerio pirmininko, 
Maniu Bunianijos

steigimo išlaidas, tai apie Reino I 
krašto evakuavimą negalį būt 
nei kalbos. Dagi jei Anglija iš- 1 
trauktų savo kariuomenę iš 
okupuotų sričių, tai franeuzų 
kariuomenė vis tiek ten pasi
liktų.

I Dr. Stresemanno kalbą rei- ,

Suderftianas, žymus 
dramaturgas mirė
BERLYNAS, lapkr. 21. — 

šiandie mirė Herman 
mann, žymus vokiečių 
turgas.

Suder- 
drama-

Banditai p a š 1 a v ė 
banko $30,000

DAVTON, Ohio, lapkr. 21.— 
Trys Banditai šiandie puolė Čia 

City National banko East Fifth 
Street skyrių. Privertę banko 
valdininkus sugulti ant grindų 
kniupštiems, plėšikai, pasiėmę 
apie $30,000, paspruko automo
biliu.

Britų karo jėgos mažes
nės nei 1914 metais

_ LONDONAS, lapkr. 21. — 
Ministeris pirmininkas Baldvvin 
pranešė parlamente, kad šiandie 
Didžiosios Britanijos ginkluotų 
jėgų skaičius esąs 266,000 ma
žesnis, nei 191 i metais. Kiek 
jam esą žinoma, 1911 metais 
Didžioji Britanija turėjus 940,- 
000 ginklo įmonių, o šiais 1928 
metais teturinti 674,000.

I

Sovietų valdžia daranti visa, 
kas tik galima padaryti, padė
čiai pagerinti. Badaujančių sri
čių žmonėms padėti valdžia jau 
esanti išleidus 40 milionų rub-jchstage Francijos vyriausybe
lių. žiuri kaip į pastangas padaryti

skilimą francuzų-anglų nusista
tyme reparacijų klausimu. Bet, 
sako Le Temps, franeuzų-britų 
antantė esanti pakankamai stip
ri' ir atsilaikysianti prieš viso- 
k.ias intrigas ir manievrus ją

Kiek pareis Hoovero 
kelionė į Pietų 

Amerika

gimęsSudermannas
Rytų Prusnose 1857 metais. Jis 
pagarsėjo pirma savo drama 
“Die Ehre” (Gaubė), parašyta 
1889 metais. Jis rašė taip ir 
apysakų, kurių žymiausia. tur 

, yra “Es War” (Buvo). Kaipa ardyti. .Jei vokiečiai norj, kad būt

Reino kraštas butų evakuotas, j<urį0s Sudermanno dramos vra
1 • Y . • • 1 • 1 1 *ta5 už tą jie turį ką nors duo
ti nuncijai.

Tačiau galjngos franeuzų

VVASHINGTONAS, lapkr. 21.
— Laivyno departamentas a|>- 
skaičiuoja, kad išrinktojo Jun
gtinių Valstybių prezidento, 
Herberto Hoovero, kelionė karo kairiosios partijos šitokiam Po-
laivais Maryland ir Utah į I^e- incare valdžios nusistatymui 
tų Amerikos kraštus, kuri pa- nepritaria. Pavyzdžiui, Le Soir, 
sitęs apie 40 dienų, Valdžiai pa- radikalų laikraštis, vakar vaka- 
reisianti apie 400 tūkstančių do- rą išėjo su stipriu vedamuoju 
lerių.

MOLINE, III., lapkr. 21.
Miške, netoli nuo čia, rado ne
gyvą Don M. Long’ą, 24 metų 
amžiaus, Illinois Universiteto 
seniorą. Šalę buvo pamestas re
volveris. Long, matyt, pats nu
sišovė, tur būt dėl pairusios 
sveikatos, dėl kurios jis laiki
nai buvo apleidęs universitetą.

straipsniu, kuriuo jis griežtai 
ragina evakuoti Reiną.

lapkr.VALPARA1SO, čilė,\
21. — Praneša, kad Taltale ir 
kitose vietose Čilėj buvo jaus
tas žemės drebėjimas.

Ar žmonių nukentėjo ir ar 
Žemės supurtymai padarė žalos, 
pranešimai nemini.

išverstos ir j lietuvių kalbą.

<ORH
Cbicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu, nors kiek de
besį nota; nedidelė temperatūros 
atmaina; stiproki, daugiausiai 
žiemių vakarų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 32° ir 44° F.

Šiandie saulė teka 6:46, lei
džiasi 4:25.
12:49 ryto.

Mėnuo leidžiasi

lių mėnesį bandė nužudyti pre-» j 
zidentą Konduriotisą, tapo nu
teistas dabar keturiolikai metų »j kalėjimo.

Siūlo A.D.F stengtis 
dėl stipresnio imi
gracijos suvaržymo 

j NEW ORLEANS, La., lapkr. 
|21. — Amerikos Darbo Federa
cijos konvencijoje šiandie bu
vo pasiūlyta rezoliucija, kuria 
reikalaujama, kad imigracija i 
Jungtines Valstybes butų labiau 
suvaržyta.

Antra, imigracijos klausimu i

NEW YORKAS, Ja Kr. 21.
Praeitą šeštadienį ir sekmadienį 
čia Mecca Temple rūmuose bu
vo laikomas iš Lietuvos kilusių 
žydų suvažiavimas, kuriame ta
po įsteigta organizacija vardu 
“Lietuvos žydų Federacija A- 
merikoje.”

Tos organizacijos tikslas bus 
padėti žy<lams Lietuvoje kilti 
ekonomiškai ir kultūriškai, o 
jos pirmas žingsnis bus pama- 
tingai ištirti žydų padėjimą Lie
tuvoje ir “sužinoti, ką iš tik
rųjų reiškia \ ■ ’* :*imos mažu
mų teisės žydų alžvi’vir,.

Suvažiavimas nutarė paskirti 
tam tikrą komitetą, kurio dar
bas bus surinkti faktus apie 
kulturinj ekonominį ir politinį 
padėjimą žydų Lietuvoje.

Viršininkais tapo išrinkti: 
pirmininku — Henry Horowitz; 
garbės pirmininkais — teisėjas 
William Lewis ir Ed. Chase; 
vicepirmininkais Bernard 
Richards, buvęs kongresmanas 
Jacobstein, Dr. Epštein, I. Mctz, 
Wm. Loewenstein, A. Eiserman 
ir H. Weiner; iždininku — H. 
M. Kabat; sekretorium — Dr. 
M. Katz. Į egzekutyvą: Civion 
(Dr. B. Hoffman), H. Lange, 
Dr. Farenberg, prof. M. Kaplan, 
Dr. Sachs ir visa eilė kitų žy
mių žydų darbuotojų.
Suvažiavimą sveikino Lietuvos 

pasiuntinys p. Balutis
Suvažiavinmn, kuris, kaip 

sakyta, prasidėjo Seš-taiiiciiį, l-.-u- 
vo specialiai atvykęs iš Wash- 
ingtono Lietuvos pasiuntinys p. 
B.‘ Balutis.

P-as Balutis sveikino suva
žiavimą savo vyriausybės var
du,* pareikšdama's, kad Lietu
vos vyriausybė esanti labai pa
tenkinta įsteigimu Lietuvos žy
dų sąjungos Amerikoje, ir ti- 
kiši, kad ta sąjunga galėsianti - viktorijos darb i e č i ų 
daug padėti žydams Lietuvoje 
tiek medžiagiškai, tiek dvasiš
kai.

bet kad kvotų įstatymas

iningo valstijos federacijos va
das Harry W. Fox, instruktuo
ja vykdomąją Federacijos ta-Į 
rytą .remti imigraijcos suvaržy
mus,
butu taikomas ir kitiems kraš
tams

Įnešta taipjau rezoliucija, rei
kalaujanti, kad butų paleistas 
darbininkų vadas Thomas Moo- 
ney, kurs ligšiol tebelaikomas 
kalėjime Californijoje.

lygiai

Republikonai neis 
lindo iš Siclairo 

kešenės
WASHINGTONAS, lapkr. 21. 

— Senatorius Borah, bandęs 
privatine mezliava surinkti iš 
republikonų $160,000 ir grą
žinti žinomam [iš aliejaus skan- 

Įdalo bylos*] naftos magnatui 
Harry F. Si nelaimi, kuris tokią 
s turtą. Buvo padovanojęs reiiu'h- 
likonų partijai jos 1020 urėtu 

rinkimų kampanijos išlaidoms 
padengti, neturėjo, pasisekimo.

Viso labo s’en. Borah tesu
rinko $8,000, ir kadangi nebe
teko vilties surinkti visą $160,- 
000 sumą, tai ir tuos pinigus 
kur buvo surinkęs, jis dabar 
nutarė grąžinti jų aukotojams.

KUNIGAS NUSIŽUDĖ

valdžia rezignavo
MELBURNAS^” Viktorija, 

Australija, lapkr. 21. — Vikto- 
i rijos provincijos darbiečių val
džia, su premjeru E. J. Iloga-

I>UBUQUiE, Iowa, lapkr. 21. į nu, atsistatydino.
— Išėjęs iš sanatorijos, nusižu-1 Naują kabinetą sudaryti pa- 
dė Rev. Frank Roney, buvęs kviestas Šir Wm. McPherson, 
West Union pastorius. buvęs štato iždininkas.

KAUNAS. — Lietuvos muzi
kos ir dainos centro sąjungos 
susirinkimas įvyko šių metų 
spalių mėn. 24 d. Dalyvavo virš 
50 asmenų muzikų-chorvcdžių 
ir šiaip visuomenės veikėjų į- 
vairių pakraipų ir organizacijų 
atstovų, kurių apie pusę buvo 
atvykę iš įvairių provincijos 
dalių. Susirinkimą atidarė ir 
pasakė kalbą Kaunob urmistras 
J. Vileišis. Susirinkimo dienos 
pirmininku išrinktas Šiaulių 
Sąjungos atstovas V. Daudvar- 
das ir sekretorių K. Kaveckas 
(Šv. Cecilijos d-jos).

Gauta L. D. K. Vytauto su
kaktuvių komiteto iniciatorių 
grupės kvietimas ir prašymas 
ruošti III-ją Dainų šventą 1930 
m. ir ją koordinuoti bendrų iš
kilmių eigoje. Susirinkusieji 
karštai tam pritarė ir pavedė 
valdybai- ir Dusintiems susirin
kimams rūpintis, kad ta šven
tė galėtų įvykti. Pavesta valdy
bai pasirūpinti įtraukti į cent
rą visas Lietuvos dainos ir mu
zikos organizacijas kolektyviais 
autonominiais nariais. Centro 
Valdybon išrinkta muzikai 
kompozitoriai: J. Bendorius, J. 
Kamaitis, J. Gruoilis, N. Marti- 
nonis; burmistras J. Vileišis, 
puikiu. A. Augustauskas, šau
lys -V. Daudzvardas ir poetas 
L. (iira.

Naujas Lietuvos emi
gracijos {statymas

KAUNAS. — Naujas emigra
cijos įstatymo projektas bu
siąs tuojau pasirašytas vidaus 
reikalų ministerio ir pasiųstas 
ministerių kabinetui. Įstatyme 
numatyta suvaržyti emigracijos 
biurus, labiau aprūpinti :n:o iš
naudojimo emigrantus, prie vi
daus reikalų ministerijos suda
ryti informacinį emigracijos 
skyrių ir kit.

6 M š HXEGBAMOS
Kedys kiaruomenės 

teismui
KAUNAS. — ••Liet. Aidas" 

rašo:
“Plačkaičio šulo Juozo Ke- 

džio byla, kurioje jis kaltina
mas ruošimu ginkluoto sukili
mo Alytuje, baigus įžengiamą
jį tardymą, šiomis dienomis yra 
įstojusi į kariuomenės teismo 
prokuratūrą. J. Kedžio byla, • 
kurioje jis kaltinamas už vei
kimą pneš Lietuvą anapus de- 
marklinijos, tardoma Kauno 
apygardos teismo ypatingai 
svarbioms byloms tardrtojo K. 
Kazlausko.”

Aliejaus magnatas
Stewart išteisintas
WASHINGTONAS, lapkr. 21. 

— Columbijos Distrikto Aukš
čiausiame teisine jury vakar iš
teisino žinomą aliejaus magna
tą Robertą W. Stewartą, kuris 
buvo apkaltintas dėl kreivos 
priesaikos ir. neteisingų liudy- 
mų, kai praeito vasario mėnesį 
senato komisija tardė garsią 
Teapot Dome bylą.

Stewart, kuris yra Standard 
Oil Company of Indiana pirmi
ninkas, prieš kurį laiką buvo 
taip pat išteisintas ir dėl neat
sakinėjimo į senato komisijos 
klausimus, dėl ko jis buvo pa
šauktas teisman “for conL 
empt.”
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MoSlR 1 DiDMT. \ 
- n VAS8ECMJSV 
SOME OF THE W0S 
GOULDN'T iPELl 
"SARCASTIC " /

Turbut tik 
\nt galo jau 
u k vatą j jį

savo 
treti 
visus

KUOMET 7UŪ PRALEIDOT YISU3 SAVO 
UUOSUVAKARUS IR DIPEUį DALĮ ALGOS

savo 
panele 
jauna 

nebuvo

J R PER TO LAIKO NBTVRLJG
PRISIPAŽINT) JAI P)&ILfi7E

prie streiko nėra prisidėję 
džiaugiasi, kad jie turi užtekti
nai darbo ir kad gerai uždirba

— AMO SOV VJEQE KEPT IA1 
EECAth&E THE V COULDMT SPELt 
JT,~EH?- WELL,\MELL,—
AMD HOW DlD You SPELL IT?

VLL BET IT WAS X 
8ECAUSE XOU VJROTE 

SVOEFT MOTES TO SOME 
Alici UTTLE GIRI 

SlTTlNG NEAR. NOU /

ah.ha! somebodv 
vvas kept in todaY 
_ CS ET T IMG HOME- 
S O lateJRom school

perdaug, žavėto žavėjo ji 
intepretacija to kurinio vi- 

Bodos, gali matyti prieš 
patį Schubertą, jausti jo 

jis rašo
Ačiū, Mildute, už 

tokį sužavėjimą tuo

Kur tik
šiom

visur girdėjosi kalbos
Man net nekantru pa- 

belaukiant ir beklausant 
Kartais net pa

tai turbut jau ne

Jis pasi
nei trijuose atvejuose ir 
kartus turėjo duoti po 

encores. Saldžioji lytis, 
buvo matytis, norėjo be- 
kad jis vienas visą vaka- 

Jo akompanistas

TAS GALI BOT LEAP Y6AR> BET TAI 
-----------0AR NIEKO

// VlERSltKlA mano
Vmizeaname j

( yGYVENIMĘL/-^

OA, I . 
OME OF THOSL 
*1H AT DIDM »
KNOVJ HOVJ >

JUOZAI, AR TU ZINAI, KAD 
i pA DAUG APIE TAVE. — 
l MANAU A

AS NORIU, KAD TU RUKVTUMEI c 
OLD GOLDS CIGARETUSv-AS LABA’. 
3J7AU TO TAVO DIDELIO

su savo ar- 
Ambridgio,

pridarė daugiausia juokų. .
Man seniui vakaras labai pa

tiko. Manau, ię jauni buvo pil
nai patenkinti. Nesibaiminu nei 
kitą kartą savo senus kaulus 
ant balkonijos nešti, bi tokių 
margučių gaučiau pamatyti.

— Senis X. Y. Z.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

PASKUTINIO LAIKU A$ pADG GALVOJAU 
.AŠ MANIAU, KAIP BUTU, PUIKU^../ 
\TEI,TEI McS GALĖTUMAM—JEI / 

GALĖTUMĖM-NUEITI —
TEATRU RYTOJ VAKARI) L 1

šiomis dienomis čia tapo su
imtas jaunas lietuvis Tony Dič- 
kus, 16 m., iš Caiumet City. Ta
po suimtas kai jis atėjo pasiimti 
iš garažiaus vogtą automobilių, 
Kartu su juo taro suimtas ir jo 
draugas Jacob Zolmiercylar, 17 
m., iš Chicago Heights. Jie pri
sipažino prie vogimo automobi
lių ir jų pareikalauta užsistaty- 
ti po $5,000 kaucijos.

Pasak policijos, Tony Dičkus 
jau ne pirmą kartą areštuoja
mas už vogimą automobilių. Esą 
jis nuo pat kūdikystės tuo dar
bu užsiėmęs ir jau daugelį kar
tų yra buvęs pataisos namuose 
Illinois valstijoje, bet visuomet 
sugryždavęs į šią apielinkę ir to
liau savo “amatą” varęs. Bet, 
pasak policijos, dabar, kai jau 
yra paaugėjęs, tai jau gausiąs 
ilgesnį laiką kalėti. — R.

kurią dar beveik reikia lodismentų 
patiko, 
nekartą pasirodęs yra lietuviš 
kuose parengimuose s 
smuikavimu. Mažyte 
Paviliunaitė dar visai 
smuikininkė, bet ir jai 
pagailėta aplodismentų, 

šokikės panelės Juzė
tė ir Johanna Paviliunaitė pri 
davė irgi tam tikro 
karui.

O Barney Google 
kliu, pribuvęs iš

Tfftnrcr K^rSaVicRas tai jau' patys gi komuftistal prisipg- kad daugiau nebegauna iš jv 
žysta, kad iš jų tarpo yra to- penkinių. Jei duoda jiems pen
ki Q, kurie Allen A kompanijai kinę, tai ir munšainierius jiems 
dirba jau nuo daugelio metų ir geras.- Jie garbina ir tokį, ku- 

Jie ris net ir kalėjime už munšainą 
yra sėdėjęs, bile gauna penkinę. 
Bet šiame atsitikime jie gali 
šmeižti kiek tik jie nori, vistiek 
jie netik penkinės, bet ir sudi
lusio cento negaus. — R.

IR NEMANYK, KAD AŠ ESU 
NEMANDAGI TIESIAI 
KLAUSDAMA TAvąs ,

Vietos komunistai 
šmeižtlapy “Vilnis” jau 
metai be paliovos šmeižia 
Kenosha darbuotojus, kurie- (ik 
jiems nepritaria. Bet ypač jie 
puola H., keršydami už tai, kad 
ji nuo jų pasitraukė. Bet jai 
pasiteisint vietos savo šmeižt
lapy neduoda. Pereitą žiemą čia 
kalbėjo Gasiunas iš Chicagos, 
tai K. ir užklausė, ar yra nusi
dėjimas prieš darbininkų parti
ją, jei pats iš jos pasitrauki. 
Atsakė, kad nėra. Tada vėl 
paklausė: tai kodėl jie nuola
tos ją šmeižia ir neleidžia pasi
teisinti. Gasiunas pamąstęs at
sako, kad už tai, jog išėjo prieš 
darbininkų organizaciją. R. ta
da pareikalauja, kad jis viešai 
parodytų, kur ji yra išėjusi 
prieš darbininkų organizaciją. 
Gasiunas mikčiojo, mikčiojo ir 
galiaus prisipažino, kad ji pir
miau pas juos daug veikusi, o 
dabar pasitraukė, tai todėl ir jos 
raštų netalpina, nea jie talpiną 
tik savo draugų raštus. Čia tai 
ir pasirodė visa komunistų “tei
sybė”. Bet kad komunistų 
šmeižtlapius mažai kas skaito, 
tai atsirado žmonių, kurie pra
dėjo rašyti šmeižtus net ir į 
“Keleivį”. Negerai, kad ir rim
tam laikrašty šmeižikai randa 
sau vietos.

Pastaruoju laiku komunistų 
šmeižtlapiai visa gerkle rėkia, 
kad Allen A kompanijoj einąs 
streikas jau aštuntas mėnpo ir 
kad ten R. skebaujanti. Strei
kas ten tęsiasi jau astuoni mė
nesiai, o tuo tarpu R. išdirbo 
tik penkias savaites, ir tai visai 
ne tame skyriuje, kur streikuo
ja. Streikuoja juk knitteriai ir 
topeliai, o ji dirbo prie vaindc- 
rių, kurių į streiką nepriėmė, 
nors jie ir norėjo streikuoti. 
Mat jie dirba praščiausį darbą, 

kur visuomet 
gana vykusiai pilna vandens, o po lietaus kar- 

j tais ir išbristi negalima. Vain- 
deriai irgi norėjo streikuoti, bet 

Petras Romanauskas J M nepriėmė ir todėl jie pasili
ko dirbti ir dirba niekieno ne
trukdomi. Streiklaužiai dirba 
po policijos apsauga ir juos po
licija atlydi ir parlydi iš darbo 
namo. Vaiderių gi niekas ne
lydi ir streikieriai jų neliečia.

Tiek daug buvo kalbėta, tiek 
daug rašyta apie tą rengiamą 
SLA. 3-čio Apskričio Margumy
nų Vakarą, kad, rodos, negalėjo 
likti nė joks užburtas kampelis 
vakarinėj Pennsylvanijoj, kad 
nebūtų girdėjęs apie tą rengia
mą didžiulę dailės šventę Pitts- 
burghe. Kur tik nepasisukai 
lietuvių tarpe šiom pastarom 

Aiienelėm 
apie tai. 
sidarė 
visų tų kalbų 
mislinau, 
prieš gerą taip tie žmonės apie 
tą vakarą kalba, 
niekai iš jo išeis, 
pamečiau net ir 
rengtis. Bet pagalios atėjo ir 
ta 11-ta lapkričio ir vakare pra
dėjom rengtis važiuoti Sohosna, 
kur randasi didžiulė Lietuvių 
Mokslo Draugijos svetainė ir 
kurioj turėjo įvykti tas ruošia
mas vakaras. Mano draugai 
skubinasi, nerimauja, pyksta 
ant manęs, kad aš visai išlėto 
rengiuosi ir nesikarščiuoju kaip 
kad jie. Bara mane, sako, pa
vėluosiu) nė sėdinių negausim. 
Aš nusijuokiau, nes žinau, kad 
Pittsburgho parengimuose, kad 
ir vėlai 
ma gauti. Mano draugai už
tvirtino man, kad priešingai, 
šiandie jei anksti nenuvyksim, 
tai tikrai turėsim stovėti. Ant 
galo išsirengėm. Pervažiavom 
dovinis kalnus ir pusę (nes, ma
tote, Pittsburghas tai Amerikos 
lietuvių Šveicarija) ir pribuvom 
ant Orr Street, kur randasi 
svetainė, žiūrom, žiūrom 
nėr vietos kur pasistatyti musų 
automobiliui, nes visur jų jau 
galybė, visur pristatyta. Va
žiuojam į Moultęie Street, bet 
ir čia tas pats. Privažiavom p. 
Virbicko rezidenciją ir čia už- 
kišom savo žydišką karietą už 
kitos su Ohio laisniu.

Einam svetainėn, oj tu ma
no dievulėliau, kiek čia jau tų 
žmonelių! žemai svetainėj jau 
sėdinių visai nėra, o tų žmonelių 
vis daugiau ateina ir ateina. 
Draugai sako, skubinkimės vir
šun, balkonijon lipti, tai ten 
dar sėdinių yra. Mano seni kau
lai jau dvejais laiptais užlipus 
nelabai nori dar trečiais kabin
tis, bet ką bedaryti, stovėti vi
są vakarą irgi nesinori. Lipam. 
Manau, čia, jei tie margučiai 
man nepatiktų, tai sau ramiai 
galėsiu snausti. Bet apsirikau. 
Už pusvalandžio prisidėjus va
karui man miegas ir snaudulis 
nei ant pomietės neužėjo. Tie
są pasakius, kelis kartus be
žiopsant į tą Pittsburgho lietu
vių jaunimo skaistumėlį ir be
siklausant išsireiškimo jo ta
lentų, ko tik strimgalviais nenu- 
siverčiau žemyn per balkonijos 
tvorelę.

Pirmiausia ant estrados pasi
rodė malonus, inteligentiškas 
žmogus, bet jau plikas, t. y. ne
daug ant galvos plaukų teturys, 
ale jaunesnis už mane. Jis pa
sakė puikią atidarymo vakaro 
prakalbėlę, paaiškindamas kas 
rengia vakarą, SLA. tiĮcshis, pa
gyrė jaunimą už ugdinimą savo 
sielose lietuviškos dvasios ir da
lyvavimą lietuviškuose parengi
muose, pagyrė tėvelius.už dau
ginimą tokių pavyzdingų jau
nuolių ir ant galo pakvietė p-lę 
Akelaitytę, kailio jaunuolę, už
imti programų vedėjos vietą. 
Paskui šitą panelę mes tankiau
sia ir matėm, nes ji visą vakarą 
tik statė ir statė visokios rųšies 
artistus. Atminti jų visų var
dus ir jų gabumus mano atgru
bęs ir pasenęs protas jokiu bil
du nesugebėtų, bet kiek atmenu 
tai čia suminėsiu. Kiti turės 
man atleisti.

Panelės Julija ir Zonona Ra- 
jauskaitės, nors, dar mažytės ir 
jaunutės, bet jau gabios muzi
kantės. Panelė Zonona jau tik-

Ponia Elena Leiionycė-Karta* 
vičienė iš Du Bois, su savo ma
loniu dainavimu Vanagaičio 
“Naktis Svajonėms Papuošta” 
ir mane seną su jau, rodos, gana 
atšalusia širdžia, pernešė į tą 
malonią, žavėjančią jaunystės ir 
meilės karaliją. Tik pasiro
džius jaunytei panelei Mildai 
Liepiutei ir uždainavus “Priro- 
dino Seni Žmonės” aš atbudau 
iš tų tuščių jau man svajonių. 
Poniai Kartavičienei akompana
vo jos sesutė panelė Ona Leliu- 
nytė, o panelei Liepiutei jos 

visuomet sėdinių gali- sesutė zponia Marijona Liepiutė- 
Mano draugai už-, Milerienė.

Ponas Antanas Zdanis, sve
čias Clevelandietis dainininkas, 
mane labiausi užpykdė, nes su 
savo dainavimu tuoj pamačiau, 
kad jis patraukė ne vieną iš 
musų skaistaveidžių pittsbur- 
ghiečių. Patiko jis ir seniam, 
kuriem pavydumas širdyje ne 
sėdi.

Panelė Jadvyga Plukiutfi su 
savo dainelėm apie Lietuvos 
kraštą žaibo greitumu perne.'ė 
kiekvieną į tą musą numylėtą 
tėvynę ir rodos, ve, dar tik va
kar tu ten marškinėliuose, apsi
juosęs pantuku, po laukus laks
tei, ganydamas žąseles.

Panelės Rožė Grambiutė ir 
Ona Varsavičiutė iš Ambridge 
padeklamavo porą gražių eilių.

Musų numylėta gabi pianistė 
Milda Virbickaitė paskambino 
Schuberto Minuetą. Tas dėl 
mano senio širdies buvo jau be
veik 
savo 
sus. 
save 
sielos plasnojimą kaij 
tą kurinį, 
mus visų 
kuriniu.

Panelės Marijona česniutė ii 
Malvina Bukiutė irgi gabios pia 
nistės. Jom publika aplodis 
mentų irgi nepagailėjo.

Panelė Minerva želvytė su sa 
vo broliuku Edvardu Baltrušai- šlapiame skiepe 
čiu paskambino 
porą duetų.

Smuikininkai irgi kitiem 
apsileido 
turbut pirmu kartu pasirodė 
musų lietuvių tarpe. Puikus iš 
jo smuikinikas. Labai pageidau
jama, kad jis mus lietuviškų 
parengimų ir tankiau nepamirš
tų. Publikai jis neapsakomai

| s. ORESPONDENCIJOsI munkant,,V 4'
---------  . . __ d __ Čią kategoriją su panele Virbic- 

j kaitė. Albertas Čdsna su savo 
rai nuė peties griežia smuiką, o smuikavimu susilaukė daug ap- 
Julytė, kurią dar beveik reikia lodismentų. Jis man ir visiems 
užkelti ant piano sėdynės, tik
rai artistiškai pasiveja savo se
sytę pianu. Netik to, bet July
tė moka dar ir piano solo pa
skambinti. Sakau, bravo jau
nuolės už jūsų drąsą.

Ponas Aleksandra Sadauskas 
kuris neseniai praleMo porą me
tų Italijoj bestudijuodamas dai
navimo technikos ir lavino bal
są. žavėte žavėjo visus žmone- 
lius savo dainavimu 
rodė 
visus 
kelis 
kaip 
veik, 
rą išpildytų 
buvo gabus pianistas Leonas ši 
menas.

Išstatymas savęs 
f šaltam ir šlapiam

xJ/ orui yra priežastimi jreuma- 
tiškų skausmų

y / \ ) Reumatiški Skausmai be jokio
y*' J f persergėjimo užpuola tuos, kurie

/ Z dirba lauke visokiam ore.
JCuomet pradedate jausti Musku- 

Jk-jy ( L lų Skaudėjimą ar Sustingimą vik-
JBr riai patrinkite su PAIN-EXPEL-
UERIU. , Pridengkite skaudamas dalis su kavalkėliais flane
linio audeklo. Pats pirmutinis ištrynimas sumažins skausmus, 
po kelių ištrynimų skausmas visai pranyks.

. \ PAIN-EXPELLERI6 taipgi pagelbingas nuo
įPcčių Skaudėjimo, Nusimušimų, Išsinarinimų, Iš- 
sitempimų, Influcnzos, Neuralgijos, Strėndicglio, 

\\Įįk Skaudamą Muskulų, Galvos Skaudėjimų, Persali
mų, Skausmų Krutinėję ir t. t.

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

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

Vytautas Virbickas jau Jei jie yra tokie geri darbinin
kų prieteliai, kokiais jie prisi
stato, tai kodėl jie neprisideda 
prie streiko, bet dirba net ir to
kioje dirbtuvėje, kuri laike 
streiko liko išdinamituota? Jie 
dabar dirba po policijos apsau
ga, bet vistiek nemeta darbo.

šmeižtlapiai dar ra£o, kad R. 
norėjusi ir savo dukterį pasiųs
ti skebauti. Tai irgi melas. 
Duktė jau yra suaugusi ir jos 
priversti dirbti kur ji nenori 
niekas negali ir niekas jos ne
vertė. Ji baigusi mokyklą, mo
tinos patarimu, nuėjo dirbti 
prie namų, kur ir dabar dirba.

Nebesumanyda kaip d a u- 
giau šmeižtų prirašyti, ko
munistai ėmė šaukti, kad ir R, 
vyrui mokestį nukapoję, nes pa
stebėję, kad jis visa valanda 
ankščiau į darbą ateinąs. Visi 
dratų traukikai ateina ankščiau 
į darbą, bet užtai ankščiau už 
kitus ir baigia darbą. Mokestis 
gi drataunėj niekam nebuvo ka
pojama per pastaruosius šešis 
metus.

Komunistai užtai šmeižia,

Old Gcld
Ute Smoother antį Better Ciįarette
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is to dispense joy, to serve as an inspiration, 
student-opinions, ideas and activities.

A page who®e purposo 
and to serve as a forum for

“If you have knowledge, lot others light their candles at it”.
— Fuller

LITHUANIAN ATHI.ETICS Metapsychosis

There are so many centuries aeross,
From your štili dust to all my throbbing flesh, 

That solitude may not hold novv as loss
One thing you ovvned, that my heart vvould 

enmesh.
\Vhat magic held the love you lightly vvon, 

Beyond your vvondrous bloom, your promised 
faith,

Held thirty armies, eager, not yet done,
Till knights today have svvorn unto your 

vvraith!

his

In Monday’s edition of Nau
jienos Dr. A. E. Makar of Rose- 
land very ably expressed 
opinion that the formation and
execution of an athletic pro
gram among the American- 
Lithuanians in and about Chi
cago is not possible beeause of 
certain obstacles inherept in 
the nature of Lithuanians and 
beeause it vvould b? in eonfliet 
vvith certain ideals underlying 
good American citizenship.

Dr. Makar is an encouraging 
exeption among our prol’essional 
men of Lithuanian descent. Dr. 
Makar is actively interested in 
programs eondueive to the 
betterment, morally and physic 
ally, of the present generation 
of American-Lithuanian young 
men and vvomen.

lt i s interesting to note the 
mental changes vvhich occur in 
individuals as the advance in 
years. A notable illustration 
of this point is that of Rudolph 
Virchovv, a German naturalist 
and physician vvho lived during 
the lašt half of the nineteenth 
century. Virchovv, in his later 
years, entirely opinised many of 
the vievvs pertainirig to zoology 
and morphology h e had i n his 
earlv life-

To excuse Virchovv’s conduci, 
and to account for his enigma- 
tical position 
evolution, one 
vvhat changes 
ed man vvent 
latter part of

in ,the battle of 
mušt consider 

this highly gift- 
through in 
his life.

the

the way one love to keep, 
novv forgetfulness assaults; 

For I vvould die for lavishness as deep
As love of yours, 

vaults.
There are so many

What conųtiest of
For grief remembers through memorial heli, 

Būt love, by upturned sod, disovvns its past.

I vvpuld būt ask 
The love that

not named by stones and

ęenturies —oh, tell 
a heart vvill ever lašt?

Rudolph Kreutzer

We agree vvith Dr. Makar in 
that support, financial and mo-1 
j ai, for an athletic program | 
among us mušt come from Lith
uanians; unless, Lithuanians 
(as a n American group) im- 
pliedly admit their incapacity 
for organization and coopera- 
tion i n this most commendable 
undertaking vvhich vvould be of 
great bene H t to everyone con- 
cerned.

The most 
fruitful part

> labors vvas

and 
and

Calmness of the mind is one 
of the beautiful jewels of vvis- 
dom. lt represents the result 
of long and patient effort in 
selDcontrol. The presence of 
this noble characteristic is an 
infallible indication of ripened 
ekperience, also of a more than 
common knovvledge of the lavvs 
and operations of thought.

A man becomes calm directly 
in the measure that he under- 
stands himself as a thought- 
evolved being. Such knovvledge 
requires the understanding of 
others as the result of thought. 
As h e acquires a correct under
standing, and observes more 
arttl more clearly the internal 
relations of things by the ac- 
tion of cause and 
ceases to 
vvorry

effect, he 
i fuss, to f ūme, and 
d griovė; and remains 
n d šerdie.

man vvho is calm has 
to govern himself, 
to adapt himself

ADDRESS ALL CORRESPONDENCE RELATING TO THE 
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The “Rainmaker Joan S

Call it vvhat you vvill - mis- 
fortune or vvhat not, būt for 
the third consecutive time vve 
had rain on the date of our 
dances. Our President, even 
though he is not a politician, 
remained optimistic despite the 
rather unfavorable outlook for 
our dance. And his optimism 
vvas vvell borne out, a fact to 
vvhich any one vvho vvas present 
vvill

After having been absent 
from the lašt fevv meetings 
Joan “shovved up” at the dance 
and vvas very much ehgaged 
in fun the' entire evening. 
Quite a relief from studying 
literature, isn’t it Joan?

Foriher President

readily attest

GARY, IND.

and
was

our fermer pre- 
a young school 

cscorted to the 
pleasant looking

of

Hovvever, are inclined to 
disagree vvith Dr. Makar on 
some of his contentions. Firstly, 
the program that is l>eing con- 
templated vvould not run count- 
er to any American fundamen
tais of good citizenship. Neither 
is it the purpose of this move- 
ment to keep the nevv ger.ova- 
tion of American-Lithuanians 
for Lithuania. They are already 
Americans; in fact, the majo- 
rity of them vvere born such. 
It i s an absurdity to even speak 
of a Lithuanian Nationalistic 
Spirit in connection vvith the 
proposed athletic program.

The Lithuanian element 
about Chicago reside in diffe- 
rcnt yet definite sections of the 
city. It *is true that they are 
grouped together in these 
arate localities; būt then, 
is not entirely unnatural, 
does this fact make them
American than those of Lith
uanian descent vvho might live 
on the gold coast, Sherman 
Motei, or elsevvhere. Further- 
more, does the fact that these 
Lithuanians vvho live in these 
localities, vvho share each others 
joys and sorrovvs there, and 
vvho in general associate and 
cooperate for each others bene- 
fit there, make 
ricans? Hardly.

The United 
broader sense, 
communities
selves are* an explanation of our 
form of government. The pro- 
motion of the vvelfare of the 
younger members of our Ame- 
rican-Lithuanian communities is 
a coptribution to the vvelfare 
of the country. Hovvever small 
or great this effort may be, no 
reasonable person can say that 
such an endeavor is un-Ameri- 
can.

sep-
thi3
nor 
less

them less Ame-

States, in a 
is a land of 

vvhich of them-

important 
of his life 

vvithout a doubt 
j during the eight years, from 
1844 to 1856‘ While in his 
early years he possessed a ex- 
ceedingly keen intellect and a 
sacred enthusiasm of in scien- 
tific truth. At this period he 
vvorked out a glorious reform of 
scientific medicine a deed that 
vvill long be remembered in the 
history cf medicine.

In 1856 Virchovv vvent to 
Berlin vvhere he exchangecę 
more and his theoretical scien
tific activity for practical pol- 
itical life. It vvas in the turm- 
oil of political and sočiai strug- 
gle that Virchovv became en- 
tangled and estranged 
the progress of Science.

If a distinguished man, 
ever remarkable for uncommon 
povver of vvork and universal 

įgifts, passes the vvhole day in 
the frietion of political party 
struggles, and throvv^ himself 
as vvell into all the petty and 
vvearisome details of daily civic 
life, it is impossible for him 
to maintain the requisite feel- 
ing for the progress science— 
especially vvhen it advances so 
rapidly and incessantly as it 
does today.

Therefore it is quite obvious 
that Virchovv should have soon 
lošt his feeling, and in the 
course of the lašt tvvo decades 
of his life, have become’ more 
and more estranged from 
science. This estrangement at 
lašt led to so complete a change 
in his fundamentais vievvs, to 
hovv of 1878 vvas hardly in a 
chovv of 1878 vvas hardyl in a 
position to understand the 
youthful Virchovv of 1848.

less

from

hovv-

Dr. Maker vvill undoubtedly 
agree with us on this point. 
His interpretation of the pur- 
poses of the proposed athletic 
program vvere not altogether 
correct, būt we admit this was 
not of his own fault. As to him
self personally, Dr. Makar’s 
interests are not solely confined 
to his ovvn personai self, and 
it is hoped that there may be 
found among us other such 
public-spirited individuals.

by. 
in

not

Rudolph Kreutzer vvas born 
at ’Versailles, November 16, 
1766, and as a boy shovved ex- 
traordinary musical ability. 
Uis father held the post of 
first violinist in the Royal 
Band. Brought up under the 
influence of master violinists, 
listening to the playing of 
Viotti, and instructed by 
Anton Stamitz, at tvvelve years 
of age he vvas a brilliant violin 
player. He became a favorite 
vvith Queen Marle Antoinette, 
and vvas often invited to the 
Trianon to play for her friends. 
Through her influence, he vvas 
given. the post left vacant 
the death of his rather 
1782.

To Kreutzer politics did
exist; Art vvas everything. The 
royal family, the Consul Bona
parte, or the Emperor Napo- 
leon vvere 
Kreutzer’s 
vvhich 
facility. Both Consul and 
Emperor gavę him important 
roles in their royal orchestra. 
During the bloody days of the 
French Revolution Kreutzer’s 
compositions impartially rc-
flected passing events, his
vįvid fancy dramatizirfg them 
vvith fascinating brilliancy.

He travelled 
through Italy, Germany 
the Netherlands, and upon 
return to Paris in 1796 
accepted an appointment 
professor of violin at 
nevvly founded 
servatoire, and 
Kreutzer-Baillot 
ed established 
of violin playing as they pre- 
vail to this day. His concert 
tours brought him fame that 
had spread far and vvide, and 
in consequence of this, many 
distinguished pupils vvere at- 
tracted by his genius. He ad- 
vanced rapidly. In 1801, he 
vvas given Rode’s place as solo 
violinist at the Grand Opera, 
and in 1817 he vvas promoted 
to “chef d’orchestra”.

Kreutzer, as a composer, is 
best knovvn today by his “42 
Etudes ou Caprices pour le 
Violin”. In the eątire literature 
of the violin this is one of the 
most valuable of technical 
vvorks, especially to violinists. 
It is taken up preliminary to 
the “24 Caprices” by Bode, 
būt likę the bible or the Book 
of'the Lavv, is never discarded. 
Kreutzer also composed some 
19 concertos, 15 string-quart- 
ets, and numerous trios and 
duos besides the operas, all of

all pleased vvith 
opera subjects 

h e vvrote vvith equal 
Both

Paris

extensively 
and 
his 
he 
as 

the
Con- 

in the Rode- 
method he help 
the principles

vvhich have novv more oi’ I
passed i n to oblivion.

Beethovcn conferred upon 
him a great honor, vvhen in 
1806 he dedicated to the 
famous violinist his violin and 
piano sonata vvhich became 
knovvn throughout the vvorld 
as the “Kreutzėiv Sonata’/. The 
occasion for this dedication is 
unknovvn, the Information re- 
garding it being very scant. 
Further, there i s no record of 
fęiendship bejAyęen the tvvo, 

said that 
played the 

būt little 
Beethoven’s

and it 
Kreutzer 
sonata, and 
sympathy 
style.

In 1824 Kretifei?r vvas made 
a Knight
Honor, and i n that šame year 
he became general director of 
mušte at the Grand Opera, re- 
tiring on a pension the follovv- 
ing year. In 1825 a broken 
arm resulted in his retirement 
from the concert stage, and 
he vvas also obliged to give up 
bis professorship at the Con- 
servatory at the šame time.

His opera ‘\Mathilde” vvas 
his lašt composition, finished 
in 1827. He offered it to the 
nevv director at the Opera 
House for produetion, and to 
his great chagrin, it vvas re- 
fused. Shortly after his health 
began to break, and vvith 
hopes of regaining his strength 
he vvent to Svvitzerland in 1831 
vvhere he died on June 6 of 
the šame year.

is even
never 

had 
for

of the Legion of

Among Friends
Quite recently vve had the 

pleasure of hearing from our 
vvell knovvn friend, and fellovv 
members, Mr. F. Williams Pau- 
lausky. He informed us that 
he is novv situated at a college 
“down South“, vvhere he is en- 
gaged in instructing prospective 
high school • teachers. Mr. 
Paulausky expressed his fond- 
ness for and 
nature of his 
Hovvever, the 
vvithout a sad 
cluded by
fnisses the pleasant associations 
he had had vvhile in Chicago, 
not a little.

the interesting 
present duties.
billet vvas not 

note, for h e con-
stating that he

Historiės make men vvise; 
poets, vvitty; the mathematics, 
subtile; natūrai philosophy, 
deep; morals, grave; logic and 
rhetoric, able to contend.

—Bacon.

the 
in- 
for

al-

* Most people have heard 
Gary. Miss Patkus vvho both 
teaches and resides at Gary’ 
brought'^along ■ quite «a fevv-of 
her friends to the dance. It vvas 
at our previous dance that Miss 
Patkus decided to become a 
rnember of our club, and novv 
she’s quite active and interest- 
ed in the organization.

Irene 
sident 
ma’am, 
dance by a
young galiant unknovvn to us. 
You mušt unųuestionably have 
enjoycd yourself Irene, būt is 
this the rėason vvhy you have 
not been attend i ng the meet- 
ings litely? No! Idon’tbelieve 
it.

The 
learned how 
knovvs how 
to others; <and they, in turn,
appreciate and revere his 
spiritual strength. They feel r- 1 1 * ' * «1 i < 4
that they can learn from him 
and rely upon him. The more 
Lranųuil a man becomes, 
greater is his success, his 
fluence, and his povver 
good.

The strong, calm man is
vvays loved and admired. Such 
a man is likę a shade-giving 
tree in a svveltering desert, or 
lik sheltering rock in a storm. 
One vvho is tranquil at heart 
possesses a*sweet-tempered, and 
balanced life. Such an individ- 
ual ęares not vvhether it raina 
or shines, or to vvhat changes 

in circumstances he is subject- 
ed, for he is alvvays svveet, se- 
rene and calm. Serenity is the 
exquisite poise of character; it 
is the lašt lesson of culture. 
It is as precious as vvisdom, 
more greatly desirable than 
gold—yea, than even the rarest 
of metaals. Mare gold-seeking 
is quite insignicifiant in com- 
parison vvith a serene life — 
“a life that dvvells in the ocean 
of Truth, beneath the vvaves, 
beyond the reach of tempests, 
in the Eternal Calm”.

Many people have ruined 
their lives by explosive tempers 
—destroying their poise of 
character completely. Fevv 
people vve meet in life are vvell 
balanced, and have that great
ly desireable, and exquisite) 
poise vvhich is a mark of the 
finished chararter.

wYes, humanity surges vvith 
uncontrolled passion, is tum- 
ultous vvith ungoverned grief, is 
blovvn about by anxiety and 
doubt. Only the vvise man, 
only h e vvhose though ts are 
coptrolled and painfied, makes 
the wipds and £he storins of 
the soul obey him.

It is vvell to remember that: 
“In the bark of your soul re- 
clines the commonding Master; 
III does būt sleep: avvake Him. 
Seif-control is strenght; Right 
Thought is mastery; Calmness 
is povvers.

We have committed the fore- 
going to memory; let us novv 
commit it to life.

That vvhich vve acquire vvith 
the most difficulty vve retain 
the longest.

—Colton.

A primrose on the river’s brim, 
Or by the cottage door,

A yellow primrose was to him, 
And it was nothing more.

—Wordswarth.

T. Z

Dear Doc:
I have discovered that a man 

may be Russian and y et rėmai n 
in one position.

What would you call this?
Emma Phool.

Tony Z.--------  ’tvvas hard to
find him at the dance. A settee 
behind a piliai’ column and he 
and she vvith a malė chaperon. 
Or did you act in the latter 
capacity, Tony? Anyhovv, the' 
dance vvas just vvonderful vvas- 
n’t it Tony? We agree, all of 
us.

Ansvver:
Terrible! Try again—vvish 

you better luck next time.

Cause and Effect

Alienist (to patient): Are 
you a college student?

Patient:. Na, the nurse drop-' 
ped me vvhen I vvas a baby.

Noah Buddy.
FORMER STAFF MEMBER

Aldona P. has struck out for 
a goal in the literary field. 
Some of her past work in these 
columns revealed to her friends 
and others vvho have read her 
vvork that she possesses, to no 
small degree, the natūrai re- 
ųvtfstes essential for success in 
her chosen field. Nice com- 
ments have been expressed by 
a number of readers. And vve 
knovv Aldonna vvill not disap- 
point her friends among vvhom 
quite 
dance.

Anouncement

a number vvere at

C. s.

the

of warmest admira- 
words of eloųuent 

now flow ’to Cicero

Epistles 
tipn and 
pfeadings 
(III.) vvith surprising regular-
ity. And your “traitor” (he’s 
a good friend of mine how- 
ever) saw you actually put 
four cent 
terš. C. 
over you? 
and 
We 
her

seem
hope

stamp on your let- 
S., vvhat has come 
You smile, you sing, 
always full of life. 
she doesn’t change

mind—later.

*Watch Him Boys”

Frank J. may appear 
gether carefree vvhen in 
pany, būt he has plans which 
are being follovved by him with 
such fidelity that vvhen sum- 
mer comes Frank may go 
South beyond the great blue 
vvaters and come back to su In

prise all of his friends/ Birds 
all go South, būt šame day 
Frank may go in that direc- 
tion only vvhen the season on 
Wabash (or is then a nevv 
bl’d’y going up?) is over.

alto- 
com-

On or obout Nov. 30 or Dec. 
1, a combination banųuet and 
party vvill be given by the club 
at a placė to be determined 
upon by the committee. Each 
rnember vvill be permttted to 
bring a limited number of 
friends. Ali members, howevėr, 
vvill be notified of all the de- 
tails by the’ secretary of the 
committee. It is, therefore, sug- 
gested that these dates be left 
open until further notice.

L. S. A. A. Dance
Considering the weather and 

other .Unfavorable ęįrcums- 
tances, the dance vvas quite a 
success, both as to enjoyment 
by all, financially, and other- 
wise. Among those present vvere 
a number of Ulini students who 
had come in for the Chicago- 
Illini game. There vvas also 
some represantation from Dėt- 
roit, Michigan, among vvhom 
vvere several friends of one our 
of former editors. In fact, rep- 
resentation vvas had from every 
portion of the city.

There is nothing as cheap 
and vveak in a debate as asser- 
tion that is not backed up by 
fact. v

are very fevv original 
in the vvorld; the 
part of those vvho are

There 
thinkers 
greatest 
called philosophers have adopt-
ed the opinions of some vvho 
vvent before them.

—Stevvart.
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“STALINCAI” VEIKIA.

šnipai-provokAtoriai industriniuose
KONFLIKTUOSE

Staliną remiančioj] (“ištiki
moji”) komunistų frakcija Vo
kietijoje vis dauginus ir dau
ginus komunistų šulų meta iš 
atsakomingų vietų partijoje. 
Taip, laikraščio m. pradžioje ta
po pašalinti du apygardos sek
retoriai Thuering'ene, Tittel ir 
Smolka. Juodu nubausti 
“dešinumą”.

už

Vakar “Naujienose” buvo įdėta žinia iš Kenosha, 
Wis., kurioje pasakojama apie vienos Chicagos detekti- 
vų agentūros samdinį, Leslie Žales, prisipažinusi, kad 
jo firma atsiuntė jį į Kenoshą kurstyti nesutikimus tarp 
streikuojančių Allen A kompanijos megstuvių darbinin
kų. Musų skaitytojai daug kartų skaitė dienraštyje apie 
tą streiką. Jie žino, kad tai vienas iš tų typingų atkak
lių ir ilgai besitęsįančių konfliktų tarpe darbo ir kapi
talo, kokie Amerikoje įvyksta nuolatos, kuomet vienoje 
ir antrojo pusėje stovi stambesnės jėgos.

To streiko eiga pasižymėjo daugybe smurto aktų — 
susirėmimų su policija, muštynių tarpe streikininkų ir 
streiklaužių, bombų mėtymu — ir paprastomis to viso 
pasėkomis: areštais, “indžonkšenais”, pabaudomis strei
kininkams ir t. t. Dabar gi išeina į aikštę, kad tą suiru
tę streike sąmoningai kėlė detektivų agentūros siunčia
mi į streiko vietą provokatoriai. Aukščiaus paminėtasai 
Leslie Žales prisipažino, kad jisai mėtė smirdančias 
bombas viešbutyje, kuriame gyvena streikininkų vadas; 
ir tas pats Žales buvo suimtas, kuomet jisai mėgino iš
siųsti kalėjime‘sėdintiems streikininkams atvirutes, ku
riomis mėginama iššaukti kivirčus jų tarpe.

Nėra jokios abejonės, kad agentūra, pristatanti to
kius provokatorius į streiko vietą, buvo pasamdyta kom
panijos, kurios darbininkai streikuoja. Kompanija mo
ka pinigus detektivams, kad jie terorizuotų streiko va
dus, keltų vaidus tarpe streikininkų ir atlikinėtų įvai
rius smurto aktus, kurie duoda progos policijai ir teis
mams prisikabinti prie streikuojančiųjų. Kenoshos Allen 
A kompanija šituo atžvilgiu nieko naujo nesugalvojo. Ji 
daro tiktai tą, ką ir visos kitos didesniosios kapitalisti
nės kompanijos Amerikoje. Privatinių detektivų agen
tūrų parūpinamoji už pinigus provokacija yra pripras
tas kapitalo kovos įrankis prieš darbininkus!% » •' I

Neseniai, kaip musų skaitytojai žino, buvo iškelta 
aikštėn, kad kapitalistinės kompanijos vartoja pasamdy
tus provokatorius iš detektivų agentūrų net ir darbinin
kų unijų skaldymui, ką aiškiai parodė įdėta anądien 
“Naujienose” fotografija laiško, kurią agentas “No. 12” 
rašė ant komunistų “Save the Union Committee” blark 
kos. '■

Atsigint nuo provokatorių ir apvalyt savo eiles nllo 
tų elementų, kuriuos jie pavartoja, kaip savo įnagį, — 
yra vienas svarbiausių Amerikos darbininkų judėjimo 
uždavinių. Kol kapitalistų pasamdyti niekšai galės ar
dyti tvarkingą darbininkų kovą dėl būvio pagerinimo 
provokatoriškais žygiais ir kol jie turės progos, apsime
tę darbininkų “draugais”, iš vidaus griauti jų organi
zacijas, tol pastovi pažanga ekonominėje darbininkų 
būklėje nebus užtikrinta. Juk vienas didelis provokato
rių pastangomis suardytas streikas gali ilgiems metams 
pabloginti 'darbininkų padėtį ištisoje industrijos šakoje.

Tikriausias būdas padaryti galą šitam pavojui tai , 
— priversti kongresą ir valstijų legislaturas, kad priva
tinės detektivų Agentūros butų uždraustos!

KRIKDEMŲ VARGAI

uz-Kauno karo komendantui 
darius vienam mėnesiui dien
raštį “Rytą“, krikščionys demo
kratai ėmė leisti naują laikraš
tį vardu “Sutemos“: Valdžios 
laikraštis “Liet. Aidas“ dėl to 
juokiasi iš klerikalų partijos ir 
sako, kad pas krikščionis viskas 
“aptemo“.

lui (t. y. Maskvai. “N.” Red.), 
kad iš Partijos išmetė James 
P. Cannoną, Martiną Aberną 
ir Maxą Schanchtmaną, kaipo 
trpekistus. Centro Pildomasai 
Komitetas šičia paduoda Par
tijos nariams per kablegramą 
gautą nutarimą, ką tik atė
jusį nuo Komunistų Interna
cionalo tuo klausimu. Kom. 
Internacionalo nutarimas 
skamba šitaip:

“ ‘Politinis sekretariatas 
užtvirtina energingus žinks- 
nius, padarytus prieš trocki
nės ojjozicijos vadus, ir at
sišaukia į visus darbininkus, 
pirmiaus rėmusius tą opozici
ją, kad ją viešai ir griežtai 
atmestų.’

“Mes džiaugsmingai prii
mame Komunistų Internacio
nalo užgyrimą to žingsnio, 
kurį padarė Pildomasai Ko
mitetas. ‘ Centro Pildomasai 
Komitetas yra tikras, kad*

kiekvienas Partijos narys 
karštai stos su Partija ir 
Komunistų Internacionalu 
prieš atakas iš pusės bile ko
kių trockistų, kurių gal dar 
randasi Partijoj, ir tų Par
tijos prięšų, kurie jau nebė
ra musų eilėse. Distriktų ko
mitetams yra pranešta apie 
Centro Pildomojo Komiteto 
padarytąjį žingsnį, ir mes 
pasitikime, kad jie gins lAr- 
tijos reikalus tikrai komunis
tiškoj dvasioj. \

“Už Partiją ir Komunistų 
Internacionalą!
“Prieš socialdemokratinį (!) 

trockizmą!“
Na, ar ne puiki komedija? 

Beveik per dešimtį matų komu
nistai Amerikoje kovojo, kaip 
liūtai (arba, kaip šeškai), “nai
kindami“ socialdemokratus; o 
dabar staigu jie .atidengė, kad 
pačioje jų partijoje ir net pa
čiame jos centre yra privisę 
“socialdemokratinių“ priešų, ku
riuos reikia gvoltų mesti lauk 
ir prieš kuriuos reikia šaukti 
kovon proletariatą! “Kreizevo- 
ti“ žmones, ar ne?

SENA VAGA
Sveikatos Dalykai
■............................— ............... .. ■ ..........    ■■■■■'.............    Į ■I.U. — , , ,| H

LATVIJOS SEIMO PIRMININKAS — 
SOCIALDEMOKRATAS

Naujasis Latvijos seimas išsirinko savo pirmininku 
Dr. P. Kalniną, socialdemokratų.

Nors paskutiniuose rinkimuose Latvijos socialde
mokratai prakišo keletą vietų atskalūniškoms grupėms, 
bet jie vistiek pasiliko stipriausia partija seime ir todėl 
jai tapo pripažinta svarbiausioji vieta prezidiume.

KOMUNISTAI PATARNAVO BURŽUAZIJOS 
BLOKUI.

Savivaldybių rinkimuose Škotijoje Darbo Partija 
laimėjo 30 naujų vietų, nežiūrint to, kad liberalai su 
konservatoriais buvo sudarę blokų ir visur statė bend
rus kandidatus prieš darbiečius.

Komunistai gavo tik 1 nuošimtį visų paduotų bal
sų ir nepravedė ne vieno atstovo į miestų tarybas. Ęvt

Brooklyno tautininkų laikraš
tis pasakoja, kad neseniai tilpęs 
“Naujienose“ musų bendradar
bio iš Lietuvos straipsnis apie 
krikščionių bloko keblią padėtį 
pateko j musų dienraštį tik per 
neapsižiūrėjimą. Girdi, “Nau
jienų“ redaktorius visuomet 
skelbęs savo editorialuose, kad 
Lietuvos tautininkų kova prieš 
klerikalizmą tai tik “baikos“, o 
tuo tarpu minėtame straipsny
je parodoma, kad ta kova visai 
ne “baikos“.

Vytautas Sirvydas, matyt, 
yra pasiryžęs eiti savo tėvo pra
minta vaga, t. y. kraipyti savo 
oponentų mintis įfį prikaišioti 
jiems tą, ko jie niekuomet nėra 
sakę.

“Naujienos“ ne'tik ne slėpė 
kovos aštrumą tarpe tautininkų 
partijos ir krikščioniu demokra
tų partijos, bet ir pačios yra 
daug kartų tą aštrumą pabrė- 
žusios. Panašių straipsnių, kaip 
Radix’o, “Naujienose“ yra tilpę 
tiek ir tiek. Bet “Naujienos“ 
nurodinėjo, kad ta Voldemaro 
kova prieš klerikalinę partiją, 
tai dar nėra kova prieš patį 
klerikalizmą. Kovodami su krik
demais, tautininkai tuo pačiu 
laiku patys savo rankomis stip
rina klerikalizmą Lietuvoje — 
pavyzdžiui, pasirašymas konkor
dato su Vatikanu, panaikinimas 
arba užmigdymas daugybės kri
minalių bylų prieš klerikalų 
žmones, Pažaislio “stebuklingo“ 
paveikslo garbinimas, ir t. t.

Kuomet mes įrodinėjame, kad 
tautininkų kova su krikščioni
mis demokratais yra tiktai ko
va tarp dviejų klerikalizmo frak
cijų, tai Brooklyno organas pra
simano, buk mes saką, kad to
kios kovos visai nesą, o esan
čios tik “baikos“. Ar gražu ši
taip per akis klaidint savo skai
tytojus? 

*

PRIPAŽĮSTA, kad skilimas 
TIKRM |VYKO

Jau ir “Laisvė“ įdėjo oficialį 
Workers’ partijos pranešimą 
apie įvykusį toje partijoje ski
limą. Pasirodo, kad, kaip jau 
buvo rašyta “Naujienose“, iš 
Amerikos komunistų centro ta
po “iššluota“ trys šulai: Cannon, 
Abern ir Schachtman. Jie yra 
apšaukti “trockistais”. ir net ... 
“socialdemokratais“. Su prane
šimu apie išmetimą šitų “troc- 
kistų“ paduodama ir Maskvos 
dėdžių kablegrama, kuri "“užgi
riu” tokį amerikinės Stalino 
frakcijos pasielgimą.

Pranešimas skamba taip:
“Amerikos Darbininkų (Ko

munistų) Partijos Centro 
Pildomasis Komitetas prane
šė Kvumuūįtų Uitqwjopa-

Generalis praktikių) 
jas ir specialistai

Rašo Dr. A. Montvidas

Ne apie žulikus, kurie save 
garsina profesoriais ir specialis
tais, aš čia rašysiu, o 
rus specialistus. Ir 
trumpai įrodyti, kad 
praktikuotojas arba
daktaras yra už visus juos svar
besnis sveikatos reikaluose.

apie tik- 
I landysiu 
generalis 
šeimynos

be specialistų nė viena indus
trijos ir komercijos šaka dabar 
negalėtų tarpti. Be specialistų 
moksluose pažanga butų lėta. 
Net literatūroj vieni specializuo
jasi dramos rašyme, Jsiti apysa
kose, treti poezijoj ir t. t. Ne
galima tikėtis, kad reporteris, 
redaktorius ar korespondentas 
ir poeziją, ir dramas, ir muzikos 
kritiką ir viską kitą rašytų. Te- 
čiaus ir reporteris, ir redakto
rius, ir poetas, ir dramaturgas 
turi mokėti rašyti taisyklingai, 
literatiškai ir žinoti įvairių li
teratūros šakų ypatybes. Medi
cinos mokslą ir praktiką šiuo 
žvilgsniu galima lyginti litera
tūrai. Kiekvienas gydytojas, 
specialistas ar ne, privalo iš
mokti tuos pačius dalykus. Tik

siimti kokia viena šaka, jau ima 
pratintis joje dirbti ir smulk- 
meniškiau ją išstudijuoti. Kas 
pagerinta, kas išrasta, kas pa
tirta, apie tai išgirsta visi gy
dytojai, kurie netingi skaityti 
ir Rinko mitingus ir klinikas. 
Mat, pas gydytojus jokių slap
tybių moksle ir praktikoj nėra. 
Taip kad generaliam gydytojui, 
jeigu tik jis yra budrus ir da
lykus seka, visi specialybių sek
retai yra žinomi. Visa, ko jam 
trūksta, tai plataus patyrimo ir 
įsipratinimo tinkamai darbą pa
daryti tūlose specialybėse, čia 
jis ir naudojasi specialistų pa
tarnavimais: kokio prireikė, į 
tą jis kreipiasi: į patologinę ar 
cheminę laboratoriją, į X-spin- 
dulių ekspertą, į chirurgą, į 
akių gydytoją ar ką kitą.

Vieni specialistai savo šaką 
nuodugniai žino ir gabiai joje 
dirba, kitį net prasčiau už ge- 
neralį praktikuotoją. Mat neuž
tenka pasirinkti vieną" šaką: rei
kia ją išstudijuoti ir įprasti jo
je dirbti. Bč to, tūli žmonės gaT 
bumo stokuoja. Ir mažu nekly
stu pasakęs, kad specialistai 
daugiau klaidų ir blogo padaro, 
negu generalis praktikuotojas. 
Mat, gydytojai taip kaip ir kiti 
žmonės: kaip įsitjžta į vieną da
lyką, tai kitų ir nebemato. Pav., 
entuziastiškas akių specialistas
neretai priskaito visokių nepa. las; nuo pat gimdymo iki nur

• tikrintų teorijų ir pats ima ti
kėti, kad netoli visi sveikatos 
pairimai paeina nuo defektų 
akyse, kuomet didelis tų defek 
tų skaitlius tikrumoj atsiranda 
iš kitų kūno ligų. Aš da nema
čiau ligonio, kuris lankėsi pas 
akių specialistą, sugrįžtų be 
akinių. Ir abejoju ar daug rasi
te gerkles specialistų, kurie ne
patartų kiekvienam ligoniui iš
imti tonsilus. Moteriškų lig^i 
specialistas patars operaciją! net 
menkame gimdos iš 'vietos nu
krypima. Kada specialybe prak
tikuojama iki detalių ir nereta 
pasiremiant skaitlingomis teori
jomis, ant ligonio daroma daug 
pusiau nereikalingo arba visai 
nereikalingo darbo. Gi išlaidos 
pasidaro didelės. Ligoniai di
džiumoj skundžiasi daugiau nu
kentėję nuo specialisto, negi 
šeimynos daktaro. Vadinasi, 
nors be specialistų negalime ap
sieiti, vienok kuomet specialy
bės pereina ribas, jos darosi pa
vojingos sveikatai ir kišenini.

Reikia neužmiršti, kad žmo
gaus kūnas veikia kaipo vierie- 
tas, kad kiekviena jo dalelė pri
klauso nuo daugelio kitų. Ar 
tai bus kūdikio gimdymas, ar 
plaučių uždegimas, ar tonsilų 
uždegimas, ar sifilis, ar difteri- 
ja, ar kas kita, gydytojas nega
li manyti tik apie ligos vietą, 
tik apie vieną ligą. Kiekvieną 
sykį jis turi įsivaizduoti visą 
organizmą, atsiminti jo sudėtį 
ir veikimą, suprasti komplika
cijų galimybes, 
būt Osleris yra 
nuodugniai žino 
mediciną“. Gal
kiek, vienok ši viena liga gali 
paliesti bilę organą, bile kurios 
vietos mūsas; ji gali padaryti 
tokių atmainų kūne, kad visos 
medicinos žinojimas reikalingas 
kiekvienos fazes supratimui. Si
filio gydyme gali būti reikalin
ga ir chirurgija, ir akių specia
lybe ir viskas kita. Taigi sifilio 
žinovas jau negali skaitytis spe
cialistu, o generaliu tnedicinos 
žinovu. Ne tik sifilis, o ir didžiu
ma kitų ligų ir sveikatos suiri
mų reikalauja gero generalio 
medicinos žinojimo ir pratimo 
dirbti įvairiuose atsitikimuose. 
Generalio, gerai apšviesto prak
tikuotojo, jokie specialistai ne
pavaduos. Jis išmoksta dirbti ir 
tose šakose, kuriose specialistų 
da nėra; jis patarnauja tuose 
atsitikimuose, kur specialisto 
negautum arba kur specialistas 
pemokūtų; jis pirmiausias iš
sprendžia ligą ir tik tuomet li
gonį siunčia pas atatinkamą 
specialistą detalesniam tyrinėji
mui ir gydymui, jei yra reika

ties yra jo dirva: jis prižiū
ri motiną ir teikia jai patari
mus prieš gimdymą, įarnauja 
prie jo, patvarko kūdikio maiti
nimą ir priežiūrą, apsaugoja 
vaiką skiepais nuo keliūtos li
gų, pažįsta vaikų ligas, neretai 
geriau už specialistus ir moka 
gydyti neblogiau, nes į specia
listus kreipiasi tik pasiturinti 
žmonės, o generalis gydytojas 
turi reikalą su įvairiais žmonių 
sluogsniais. Jis lanko namus, 
mato kokiose apystovose jo li
goniai gyvena, kokis jų inteli
gentiškumas, šeimyniniai santi- 
kiai, švarumas ir t. t. Naktį ir 
dienų, nežiūrint kuris šeimynos 
narys apsirgo ir kokia liga ap
sirgo ar susižeidė, jis turi atsi
lankyti, ligų surasti, pagelbą 
teikti. Ligonis negi žinos, kokį 
specialistą šaukti; jis negali su
rasti specialistų kiekvienai ligai, 
tankiai jis neišgali specialistui 
ir apmokėti. Visos dakįarų 
draugijoj visi žymieji specialis
tai svarsto, rašo, ^rūpinasi apie 
tai, kaip užkirtus kelią genera- 
lio proktikuotojo nykimui, nes 
pastaraisiais laikais netoli kiek
vienas gydytojas bėga į kokią 
nors specialybę, kadangi darbas 
lengvesnis ir atlyginimas dides
nis, mokintis gi reikia mažiau. 
Be šeimynos daktaro, be gene- 
ralio praktikuotojo žmonių svei
kata atsidurtu didesniame pavo
juje, negu be visų specialistų. 
Pastarieji reikalingi tik išimti
nuose atsitikimuose.

MakesLįfe 
Sweeter

Sekamą kartą, kada padengtas lie
žuvis, dvokiąs kvapas, ar aitri oda 
parodys rugštumą viduriuose — pa
bandykite Phillips Milk of Magnesia!

Susipažinkite su šiuo tobulu prieš- 
rugštiniu vaistu, kuris pagelbsti si
stemai būti sveikai ir saldžiai. Jų 
reikalauja retkarčiais kiekvieni vidu
riai. Imkite juos kada tik dideli 
pietus suteikia kokį nors nesmagu
mą.

Phillips Milk of Magnesia laimėjo 
medikai) indorsavimą. Ir įtikino im
liomis vyrų ir jnoterų, kad jie neturi 
“užkietėjimo”. Nepasninkauk ir ne
sivargink; tik atsimink Phillips. Ma
lonus imti ir visuomet veiksmingas.

Vardas Phillips yra svarbu; tai pa
rodo tikrąjį produktą. “Milk of 
Magnesia” yra registruotas J. Valst., 
kaipo prekybos ženklas Charles H. 
Phillips Chemical Co. ir jos pirinta- 
kuno Charles H. Phillips jau nuo 
1875 m.

PHILLIPS r Miik.
ef Magnesia

Ir gudrumelis
ž. KALVARIJA (Telšių ap.). 

Šiais metais vietos dvasiškieji 
“tėveliai“ labai gerai įtręšė, iš
dirbo savo pūdymą rugiams sė
ti, storiausiai mėšlais žemę ap- 
veždami. Suprantama, kad taip 
pasėti rugiai turės tikrai gerai 
augti. Tuo kaip tik sumanė “tė
veliai“ ir pasinaudoti: ėmė pū
dymą šventinti, “kad gerai aug
tų rugiai“. Na, žinoma, kada ki
tą metą bus čia geri 
“tėveliai“ pasakys: 
šventinimas reiškia!“
kitas žmogelis tuo patikės, par
siveš “tėvelius“ ir savo laukus 
šventinti, na..... ir vienas kitas 
litukas vargšelių kišenyse atsi
durs.... Del ko jie nešventina
kokio nulaisinto lauko?

rugiai, 
“Ot, ką 
žinoma,

Valgykite viską be 
baimės Nevirškinimo

%

Ar yra daug valgių, kurių jus ne
galite valgyti — iš baimės gasų, vi
durių išpūtimo, pilvo ar vidurių skau
dėjimo ?

Ar turite apsilenkti su savo mėgia
mais Valgiais — kuomet kiti juos su 
pasitenkinimu valgo?

Tai yra ženklas, kad jus esate rei
kalingi Tanlac! Per daugiau kaip 10 
metų Tanlac sugrąžino sveikatą tūk
stančiams žmonių, kurie pirmiau ilgi 
turėjo vengti savo mėgiamų valgių, 
kaip kad ir jus darote.

P-as John F. Meighen, 619 High- 
land Avė., Sidney, Ohio, sako: “Per 
3 metus aš turėjau aštrius gasinius 
skausmus. Prieš išbaigiant pirmą 
bonką aš pajutau dideli palengvinimą- 
Dabar aš nebeturiu jokio vargo su 
viduriais.”

Jeigu jus keničate nuo nevirškini
mo, gasų, kvaitulio, galvos skaudėji
mo, konstipncijos ar neveiklių kepe
nų — duokit pragą Tanlac pagelbėti 
jums! Pirma bonka tankiai suteikia 
reikiamą pagelbą.

Tanlac yra geri, gryni vaistai, pa
daryti iš šaknų, žievių ir žolių, kurie 
yra pripažinti Jungt. Valstijų Farma- 
kopejos. Gaukit jų nuo savo aptieki- 
ninko šiandie. Pinigai bus sugrąžinti, 
jei jie jums nepagelbės.

Tanlac
52 M1UJON BOTILES VSED

patalogiją. Tu r 
parašęs: “Kas 
sifilį, tas žino 
čia ir perdėta

Arba štai kitas.pavyzdys, šią 
vasarą Žemaitijoj buvo labai 
lietingas ir šaltas oras, todėl 
žmonės ėmė kreiptis į “tėve
lius“, kad, kaip paprastai to
kiais atsitikimais, butų bažny
čioje giedama giesmė “Poni ka
raliau”, gero oro prašant. Bet 
“tėveliai” pažiūri, kad bąromet- 
ras eina ant lietaus ir neleidžia 
giedoti tos giesmės. Tik kada 
barometras ėmė į giedrą eiti, 
pradėta ir ta giesmė giedoti, 
“stebuklingai“ giedrą atnešusi...

Komentarų nereikia!.. .
Alfas.

ATĖJO “Kuituros” No. 10. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

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

DETROIT
ADV. J. P. U VICK

Dabar Naujan Ofise 
2333 Barlum Tower

Kampas Bates and Cadillac 
Sųuare

Valandos nuo 8:30 iki 5 v. v.
Paneclėliais ir PStnyčioniis 

iki 7:30 vąl. vakare

Kosulys išnyko!
Kokis yra smagumas atsikra-

I tyti to (tukinančio kutenimo
’erklfj 1 NeslebUtina, kini 

i 'alkai ir mtuugo nugula So- 
\ vera'R Couffh Balnam. Va- 
bn dovaujunti kosulio «y- 
[I dtiolū per 11) ii). JubijII niitielJmukuH turi jij.

Dvvjouo djilZio, :15c 
ir 00 centų. i

coughbalsam

Tėmykite
1) APDHAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos /

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

v ............

GYVENIMAS
Mineiinii Žurnalai 

900 W. 52nd Street 
CHICASO

Prenumerata metami $1.50 
Pusei meti$1 
Kopija ---------------- --- 10c

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

P Ko ne Virpini h *2054

JOSEPH VILIMAS
r N a m u Statymo 

. ’ K.ONTRAKTORIUS
5SH S Warhtrn.ih Avė ( hic.ie.<> II!

L V -
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Priduoda naują jėgą 
sumenkusicm organam
.r lu.u "rraiial yrą lulpivi ir MUUKllkj?

Gabioji Barbora

p<UitlW tukli) p >ulė||. nes Jie sti.Uprlna or- 
Kaiiua ir jt| veikim:) ir pi‘i(llli>il lUUlJl 
nervams ir muRkutanm. Tuo b’Uul 
kiiilnian ir konstipafija yra nu Kalt tuo*, ink- 
hIu ir puslik* bUtTxlniinii-» pale ngvitiaouiM. 
DalvoM uksuilėjimni ir kvmUiHal Hnykatn ir 
miega* būna pollstnrai! ir iuuviti<a«.

ka Nusa-Tone atlieka dėl A'.’m- 
>ut| nu »unienkuidin» orranai* duoda IiuĄkiis 
p W. J. Uopper iŠ l.uinberHton, N. C. P-aa 
Hopimt yra 54 meto ir sako: “A* niekad 
nevartojau valuti), kurio taip greitai su- 
Kralintu spėka, kaip Nuja-1 one. A* juos 
vartojau tik t!(l dienų ir juueiuon taip jau
nas kaip biulamas 25 in.“ Vaistai, kurio 
padaro tokius stebuklu*, turi būti imami 
kiekvieno tmorap*. kurte yra menko* svei
katos Ju* salite šauti Nura-Tono kur 
tik vaistai vra panlavlnėjami, arba jm«ų 
iMtelsa ui»akyw dėl ju* ii urmo vaisti
nė*.

[F eljetonėlis]
(Tipas iš Lietuvos moksleivių

su
kilo 
mo- 

naujausius

“Greitai pašalino 
mano slogas!

liežuviu
malti — pavyzdžiai

nors gerai išmokti,

“Per daugel) motų 
< slogos i. bet 
Kelbij, kada nieką 
burgho plienu

Kaip nedaur žmonių 
hma greitai ir lengvai 
Net *un klaustuose*
suteikta i>aK'lbi|. - 
tikimuose visai nugali . ________ .
bi*kuėi<> Tarpo. Tik įdėk su mažiuoiu plr 
Atu lašiuku | kiekvienu no»i — užde 
kutį ir ištrink nos| iš lauko — 
t no jaus susilauksite palengvinimo, 
bar galite gauti š| raminanti ointmentij 
\ ienoje aptiekoje — kainuoja t.„

. mane vargino kataras 
Turim suteikė man greitu pa- 

nebctrclbėjo,” sako Pitls- 
ėabrikanta*. '

numano, kaip ira- 
pabalinti alogaa! 

atsitikimuose tuojau* 
o lengvesni u ose atsi-' 

panaudojimai! 
žiuoiu pir- 
uždek bis- 

• veik 
Jus <la- 

limenta klek- 
lik Rie.

Musų Baibora — labai 
mani ir protinga mokinė, 
geriausiai suprantanti ir 
kauti išsiaiškinti
metodikos ir mokytojų reikala
vimus. Netenka man 
apie tai 
parodys.

Barbora 
norint ką
reikia kasdien tą dalyką vis po 
vieną, antrą sykį perskaityti. 
Barbora lą mokytojo pastabą 
visiškai suprato, todėl sumanė 
ją ir savo gyvenime panaudoti. 
Bet būdama labai sumani ir 
linkus prie naujų išradimų, 
Barbora tą mokytojo patarimą 
taip suprastino, kad kiekvieną 
užduotą dalyką nutarė geriau 
vienu užsimojimu daugybę sy
kių perskaityti:

Mokytojo paraginimas 
daug sykių perskaityti užduotą 
dalyką tada bus išpildytas, o 
be to, vienu užsimojimu per-

Mokantis liepė tarpais ir pasil
sėti, darbą pertraukiant.

—Gerai, — mąsto Barbora, 
__ (uis metodais aŠ. tai tikrai 
pasinliudosiii, tik <lau. juos pa- 

tobulindamą.
Kur ji nętobulih.% tokia gud

ri būdama — kitaip apsileidi
mas butų...

Parėjus Barbora namo ir 
ėmė iš geografijos apie žmonių 
rases mokytis.

—Na, mąsto Barbora —čia 
tai' jau tinkamai visa atliksiu. 
Tam tikslui pirmiausia išmok
siu rasių žymes, o paskui jau! 
ir pavyzdžių parinksiu. Ir ėmė 
mokytis: “Baltieji turi baltą 
odą, raudonieji — rausvą; bal
tieji turi baltą odą, raudonieji 
—rausvą.“ Jau vėlai buvo, ka
da Barbora atsiminė mokytojo 
paraginimą tarpais ir pasilsėti. 
Tą atsiminusi, Barbora tuoj gu
lė čia pat ant stalo, • rankas po

pu laiku ji perskaitė kelis “Au
kso altorius,” “Šaltinius”, tai 
nuo “šventų” moterėlių gauda- 
mti .iul< Barbora neis kokius

rie jai 
ji, bu-

ten pliotKiis 

naudos nęguli suteikti 
dama praktikos žmogumi, per
skaitė tokius dalykus, kurie 
jai atlaidų daligybę suteiks, 
kuo ne šventa padarys. Kodėl 
jus tokios galvos, tokio Apskai
čiavimo neturite?

•'

TURPO
Greita, Tikra, Saugi Pagelba

BAYER ASPiRIN”
fRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa- 
sakyta “Bayer” Pakeliuose

B AVĖ R

Does not affect 
the HeartV — - - — ■

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

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

Galvos skausmo,
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

DUOKIT 
PATAISYT

kaip

$1
$7.50
$1.50

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dant|

Tiltelių darbas taip, pigiai
$4 už dantj.

Užpylimas taip pighi kaip 
Pleitos taip pigiai kaip 
Pleitos pataisomos už

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gaa X-Ray

Kogen - System - 
Dentists •

1105 Wcst Chicago Avė.
Kampas Milvvaukee Avenuo 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484 

Atdara n&o 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

lyką, nedraikysis mano protas 
mąstė Barbora ir ėmė nau

jąjį savo išradimą taikinti prak

ėmė krankti — kaip ratais va
žiuoti... Atsibudusi po kokių 
dviejų Valandų, ėmė galvoti, ar 
gerai moka užduotį, ar mokės 
pa vyzdžius surasti. Čia ėmė ir 
žibalas baigtis, todėl Barbora 
nuvargus ėjo gulti, nes jau bu
vo po vidurnakčio. Kur čia eik
vos laiką nusirengimui, nes ir

Sykį gamtos mokytojas pa
skyrė apie ešerį išmokti papa
sakoti.

—Na, — mąsto Barbora — 
čia aš tai jau galėsiu parodyti 
savo naujai surastos tiesos to
bulumą. - Ir parėjus į namus, 
pavalgius, ji tuoj ir ėmė mo-

tur dvi aki

—Ešerys tur uodegą, ešerys 
tur dvi aki, ešerys tur uodegą, 

kartoj o 
linguodamas!, lyg žydas per ša
bų, Barbora.

Ar tu jau tiek esi kvaila, 
kad ne ešerio irusi mačiusi ir 
nežinai, kad jis dvi akis ir uo
degą turi — nebeiškentė šeimi
ninkė..

—Matyti dai nieko nereiškia, 
bet reikia ir išmokti :— atšovė 
Barbora ir toliau lingavo galvą,

jodama ir kartodama, kad 
“ešerys turi uodegą, ešerys tur 
dvi akis”.

Rytmety mokytojas kaip tik 
iššaukia Barborą pamųkos apie 
ešerį atsakinėti.

—Ešerys turi uodegą, ešerys 
turi dvi aki — išbeldė Barbora.

—Na, o trimis akimis ar pa
sitaiko ešerių— paklausė mo
kytojas.

Ne, tur būt tokių nėra, nes 
vadovėlis nerašo — atsakė Bar
bora.

—O kur ešeriai gyvena? — 
klausia toliau mokytojas.

—Gyvi vandeny, mirusių kū
nas pilve suaugusio, o siela 
danguje vięšpatauja - atsakė 
Barbora, nes nuo motinos buvo 
išmokusi, kad mirusių siela į 
dangų keliauja, o nebnugirdus 
žodžio “žmogaus,“ taip 
lė, kad “mirusių siela 
keliauja.”

Mokytojas subarė
dėl jos blogo metodo, įtarė ka
limu, liepė daugiau protauti.

ir iška- 
į dangų

Barborą

— yra tinkama 
kaina mokėti

uz gerą 
dantų 
mostelę

todėl taip ir gulė nenusirengus. 
Rytmety atsikėlė — vos akys 
bespindėjo. Kiek apsivalius nu
ėjo j klasę, bet ir tai lyg bitė 
ratuota. Tokią “mandrybę” pa
matęs ir mokytojas nustebo. 
Liepęs kitą sykį geriau nusiva
lyti, dabar liepė papasakoti 
ipie žmonių rases, duoti pavyz
džius.

—Raudonosios rasės žmonės 
yra rausvi. Raudonosios rasės 
yra visi melagiai, nes jie pa- 
nelavę parausta. Juodosios ra
sės žmonės yra juosvo veido. 
Jai priklauso visi pikčiurnos, 
nes jie iš pykčio pajuosia. Gel
tonosios rasės yra numirėliai— 
jie yra gelsvd veido. Baltosios 
rasės žmonės turi baltą veidą

tai aš ir Tamsta, ponas moky-

Kartą gimnastikos mokytoja 
kalbėjo apie tai, kokios reikš
mės turi plastika,, gražus vaik
ščiojimas. Nors Barbora, bū
dama didžiausia laiko brangin- 
toja, gimnastiką laikė nereika
lingu laiko eikvojimu, bet su 
šita mokytojos pastaba visiš
kai sutiko ir tai įsidėjo giliai į 
smegenyną ( o jos galvelė bu
vo nemenka — kaip geras puo
dukas!). Nuo to laiko Barbora 
visai lyg naujai atgimė: iki 
šiol ji vaikščiodavo galvą nu
leidus, skaičiuodama, kiek ji 
šiandien atlaidų užsitarnavo, o 
dabar eidavo sukinėdamos į ša
lis, linguodamos — kūnas dre
bėjo, lingavo lyg žemės drebė
jimui ištikus, o nuo pasidariu
sio vėjo net lapai ir dulkes j ša
lis skleidėsi.

—Tegu pamato visi — mąs
tė Barbora — kas aš per as
menybė, per sutvėrimas esu.— 
Ir tikrai ji savo tikslą atsiekė 
— visi apie ją prisiminę galvas 
kraipydavo, “gudrybės” idealu

laikydami. Ką ir šnekėti!
Parvažiavo per atostogas 

Barbora j namus, tėvų atlanky
ti. Parsivežė ir mokslo pažy
mius ----- tie tik margavo viene-
tomis ir dvejetukais.

—Barbora, dėl ko taip blogai 
mokiniesi? — klausė susirūpi
nęs tėvas.

— Kur tau blogai. — s'.šovė 
Barbora. Ar matai bent vie
ną blogą laipsnį — visi pažy
miai rodo mąno pirmos ar ant
ros rųšies žinias — niekur nesu 
savo žinojimu į penktą ar ket
virtą vietą nužengus.

Nieko nebeatsakė senelis tė
vas. Tik vasaros atostogoms 
parsivežė “gudriąją” Barborą 
kitų neįvertinimo auka kritusią 
—antriem metam toje pat kla
sėje palikusią. Juk niekuomet 
už sykio nesuprantama, didžių 
darbų, taurų siekimų, taigi, nė 
išradimuosna linkusios Barbo
ros...

Telšiai. —Tylutis.

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

MASTE R COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St.

10 augštas
JOS. F. KASNICKĄ, principalas

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metu. Musą mottoi PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterim* aeredoj iki vi
durnakčiui. Lietaua lažai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 StM 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas lleg< 
zaminavinias atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino ilegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

Pastovus kosulys ir šaltis tan- 
• kiai privčda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Crcomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Crcomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
genialu 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 gyčio užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritacija ir uždčgimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria j kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės, 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dc! sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio ncpalcngvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptickorių. (apg)

CREOMULSION
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 tuoj aus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St.

i Telephone Victory 1266 
....

Chicago, III.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ........ ............. ........ .......
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero --------
Mokykloms ir Šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ............................... ..........
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ..................................... ............. ......................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

’ VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose —---------------- $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..................—.......—.................- 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos Žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................................. ........... .... . .....
Namų darbai, namini sąskaitybž ir biudžetai, Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.06

50c

Brooklyn, N. Y.193 Grand Street

Kitą sykį mokytojas liepė 
mokiniams daugiau knygų skai
tyti. Barbora, būdama pažan
giausia mokinė, pirmoji tomis 
pastabomis pasinaudojo. Trum-

Prieš ir Dėkos Švente j-Kviečiam pas Mus!
P. Vidra

BUCERNĖ IR GROSERNĖ

1918 Canalport Avė
Tel. Roosevelt 4879

Chicago Restaurant 
SKANIAUSI VALGIAI 

BRIDGEPORTE

3457 So. Halsted St

—

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Largc Tube

Po gerų turkių 
fbh pietų, ateikit išsi

gerti gardžių ge
rini y.

P. v 
Dubickas
1606 South 
Halsted St. 
Tel. Canal 5512

Juozas Paserpskis
BUCERNĖ IR GROSERNĖ

1967 Canalport Avė.
Tol. Roosevelt 4395

Jonas Saibutis
PARŠIUKŲ IR TURKIŲ 

STORAS
1840 So. Halsted St. .

Tel. Canal 5821

W. B. JUCIAUS
PUIKIAUSIS RE^TAURAN- 

TAS BRIDGEPORTE
3241 So. Halsted St

Neapsunkinkit savo gaspadinių Pa* 
dčkavonės Dienoj kas link gamini
mo valgių. Malonėkit atsilankyti 
pas mus, nes mes turėsime prikepo 
skanių kalakutų. Ir patarnausime 
jums kuogeriausiai.

Juozas Žakas
BUČERNE IR GROSERNĖ

4530 So. Wood St.
Tel, Lafayette 0329

Geo. Jokubonis
LIETUVIŲ UŽEIGA.

Geri cigarai ir cigaretai
1747 So. Halsted St.

Tel. Roosevelt 7552

Universal Restaurant
A. Norkus, Savininkas

N. Klimas
BUČERNE IR GROSERNĖ

Alex Yuknis
BUCERNĖ IR GROSERNĖ

750 W. 31st St.
Tol, Victory 5371

4516 S. California Avė.
'tel. Lafayette 0950

3225 Auburn Avė.
Tel. Yanls 6466

-------—- --------- -l-r. r-,-r.

National Restaurant
T. KUDZMAN, Sav.

1841 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 2725

P. Dombrauskas
BUCERNĖ IR GROSERNĖ 

858 W. 33 St.
Tel. Yards 9137

LEPPO
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 

UŽEIGA
3204 So. Halsted St.

Tel. Victory 0241

Kepti Kalakutai, namie gamin
tos dešros ir kiti gardžiausi 

valgiai

Padėkavonės dienai
Patarnavimas mandagus.

Eagle Restaurant
1745 So. Halsted St.

Tel. Canal 1547

YARDS MARKET
3305 So. Halsted St

Frank Stoškus
BUCERNĖ IR GROSERNĖ

5159 So. Morgan St.
Tel. Boulevard 1401
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Kėtrįrtaętfęnią, lap. 22. 1928

dovanos NAUJIENŲ MASKARADUI! Kalėdinis Kliubas
Biznieriai skiria gražias do

vanas NAUJIENŲ maskarade 
dalyvaujantiems pavie n i a m s, 
grupėms ir poroms. Naujienų 
maskaradas įvyks Nedėlioj, lap
kričio 25 d., \Vicker Park svetai
nėj, 2040 \V. North Avė., pra
džia 5 vai. po pietų.

(13) Salutaras Drug Co., 639 
W. 18 St. Jie išdirbinėja žinomą 
biterį. Skiria Naujienų nuiska 
radui dovanu tuziną butelių Sa 
Intam Bitters vertės $12.

(Iš Horbert F. Ravvll, Christ- 
mas Club prezidento, kalbos per 
radi o. lapkričio 20 d., iš New 
Yorko).

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

(14) Archer Parlor Suitel 
Manufacturers, J. Kazik, sav., 
4140 Archer Avė. Tai yra ge
rai žinomas Biighton Park biz
nierius, kuris išdirbinėja ra
kandus. Jis skiria “Naujienų’’ 
maskaradui puiku apmuštą 
krėslą, vertės $25.

(2) M. J. Matulauskas, 3356 
S. Halsted St., kuris užlaiko vi
sokių aprėdalų krautuvę ir lie
tuviams, ypač bridgeportie- 
ėiams, yra žinomas per dauge- 

i metų; jis paaukavo Georgette 
Ikinę dresę moterei arba mer- 
inai vertės $15.

(15) Henninfi 
Ine., 2760 Archer Avė. 
dirbinėja Malt Extract. 
“Naujienų” maskaradui 
sus malt, vertės $14.50.

JVennersten, 
Jie iš
skiria 

2 kei-

Kalbddatnas apie Kalėdinį 
Į kliubą aš kalbu apie Amerikos 
I įstaigą, sukurtą Amerikos žmo
nių. Jis turi didžiausią narystę, 
negu kuris kitas kliubas pasau
ly — daugiau kaip 8,000,000 
narių. Mažiau kaip metai atgal 
jus įstojote į j j savo apielinkės 
banke su tikslu susitaupinti 

I tam tikrą sumą pinigų, kurie 
turi būti išmokėti jums besiar
tinant didžiųjų švenčių laikui. 
Iš priežasties to išmintingo ir 
planingo darbo per ateinančias 
kelias savaites bus išmokėta 
abelnai : ’ikai apie $550,000,-

dėjo prie milionų žmonių pa- 
akstinimo prie taupymo ir juos 
arčiau supažindino su bankai.'? 
ir kaip jie tarnauja savo apie- 
linkei, tai Kalėdinis kliubas — 
jūsų kliubas — dabar yra re
miamas daugiau kaip 8,000 ban
kų ir finansinių įstaigų ir kas
met šimtai bankų prideda Ka
lėdinio kliubo departamentą, 
kad plačiau ir naudingiau pasi
tarnauti savo aptarnaujamai 
apielinkei, i

Mus tankiai klausiama: “Kąs 
atsitinka su ta milžiniška, pu
sės biliono dolerių suma, kuri 
kasmet išdalinama Kalėdinio 
kliubo nariams?” Kad tai suži
noti, tarp kliubo narių buvo pa
daryta anketa ir iš jos galima 
spėti, kad šių metų $550,000,- 
000 suma bus padalinta seka
mai :

$29,000,000 užmokėjimui mor- 
gičių ir nuošimčių.

$25,000,ou(j dėl taksu, 
$11,000,000 švietimisi 

lams.
$5,000,000 labdarybei.
šios skaitlinės aiškiai parodo, 

kad virš 60 nuošimčių šios mil
žiniškos sumos nueis konstruk- 
tyviams tikslams.

Kalėdinis kliubas yra aiškiau
sias pavyzdis ko gali atsiekti 
kooperavimas. Tiems 8,000,000 
narių, kurių kooperavimas davė 
galimybės sukurti metinį $550,- 
000,000 fondą, kuris dabar 
jiems bus išdalintas, Kalėdinis 
kliubas siunčia širdingiausius 
linkėjimus ir padėką už jų pri
sidėjimą prie išvystymo šios

roika-

milžiniškos įstaigos. Už kelių 
savaičių jus gausite Kalėdinio 
kliubo čekius už 1928 m. ir tur
būt man nepriseiš jus raginti 
atnaujinti narystę 1929 m., nes 
patys iš patyrimo žinote kokios 
naudos iš to susilaukėt.

Jei jus dar ner.ate Kalėdinio 
kliubo narys, šiuo nuoširdžiai 
kviečiame jus prisidėti seka
mais metais. Nėra jokių mokes-

nių, jokių pabaudų. Aš norė
čiau tik tiek priminti: daugu
ma kliubų kaštuoja pinigus — 
šis gi kliubas jums duoda pini
gus. Nueikit tik į savo apielin- 
kės banką ir jus be jokių ka
mantinėjimų busite įrašyti na
riu į 1929 m. kliuhą. Planas yra 
paprastas: tik nusispręskite 
kiek ekstra pinigų jus norėtu
mėt turėti 1929 m. Kalėdoms.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Rooaevelt Rd.
arti St Louii Avė.

CHICAGO, ILL.

' ' ' ■ 1
, , > , 1000 fjrvnals pinigais.

(16) Eagle Bestaurant, 1745
S. Halsted St. skiria “Naujie
nų” maskaradui paršiuką, gyvą 
irba keptą, vertės $5.

(3) Jos. A. Rizgen, 3313 S. 
b.lsted St., kuris užlaiko laik- 

lf :ų ir auksinių ^daiktų krau- 
uvę, paaukavo “Naujienų” 
naskaradui sidabrinį 8 šmotų 
gėrimams setą. Kas laimės tą 
puikų sidabrinį setą, tas bus pa
tenkintas. Seto vertė -- $12.

(17) Eagle Pestaurant, 1745 
3. Halsted St., skiria “Naujie
nų” maskaradui keptą kalaku- 
ą, vertės $7.

Vidutiniai kiekvieno nario 
sutaupymas siekia nuo $12.50 
iki $1,000, bet niekurie žmonės 
ir korporacijos yra tuo budu 
susitaupinę net iki $25,000,000. •

Tie pinigai eis nariams jūsų 
kliubo — Kalėdinio kliubo — 
visose Jungt. Valstijose ir var
giai yra tokis miestelis, 
nesirastų gaunančių tuos 
gus narių.

Apielinkiniai bankai

kur 
pini-

viso
virš 8,000 — padarė

$165,000,000 
nes taupymo 
vestmentams.

nueis į nuolati- 
saskaitas, ar in-

nucin Kalėdų$213,000,00?
pirkiniams.

$72,000,000 įvairiems
lingiems išmokėjimams.

$30,000,000 apdraudos premi
joms.

reiKa-

For Cut« and Woundt
A pala a ■goki t ■taikritimol 
Gydykit koto* žaizdą ar
ba jsibrižimą *■ ii* o ne- 
nuodijančia antiseptiku. 
Zonite už mula bakterija*, 
Ir Hudo.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatve

(I) Peter Barskis Furniture 
St. Jis per 
pasekmin- 

Lake apie- 
Naujienų 

pastatomą

House, 1718 W. 47 
daugelį metų veda 
gai biznį To\vn of 
linkėję. Jis skiria 
maskaradui puikią
ant grindų elektrinę liampą, 
šilkiniu uždangalu, vertės $20.

Badio

South

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

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

(7) Josephine 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 apielinkėj. Jis 
skiria Naujienų Maskaradui pa
statomą ant grindų elektrinę 
lempą su malevotu uždangalu, 
vertės $16.50.

(9) Justin Mackewich, 2342 
S. Leavitt St. Tai žinomas West 
Sides Real Estate biznierius 
Jis skiria Naujienų maskaradu 
dovanų $5 cash.

10) 18 Bond & Mortgage Or
ganization. 1618 W. 18 St. Ji< 
parduoda bonus ir skolina pini 
gus. Biznį daro su lietuviai:. 
Skiria Naujienų maskaradui do
vanų $5 cash.

(11) A. R. Juniewicz, 3317 S. 
Halsted St. Tai žinomas Brid 
geporto laikrodininkas, skiria 
Naujienų Maskaradui dovanų 4 
šmotų sidabrinį arbatinį setą 
vertės $30.

'■'I1

(12) K. Pikiel, 1816 S. Hal 
sted St. Naujienų kaimynas, pu- 
sekmingai veda biznį per dau 
gelį metų, užlaiko visokių mu 
zikalių instrumentų krautuvę 
Jis skiria Naujienų maskaradui 
dovanų Edison Fonografą No 
22656 vertės $25.

(18) J. A. Pikiel, 1818 So. 
įlalsted St. “Naujienų” kaimy-1 
nas, biznierius, skiria “Naujie- skaičiuje 
nų” maskaradui Florsheim ru- tat galimu.*Tos įstaigos pasiu-
dus patentuotos skuros čevery- le savo priemones, kad dar dau- 
kus, vertės $10. Į giau galėjus pasitarnauti savo

apielinkėms. Jos tuo atlieka di
delį konstruktyvį darbą.

Aš kalbu apie Kalėdinį kliu- 
|ba kaipo Amerikos įstaigą, nes Silver Plated Pla- . * .. .f imu f n > nei » n

(19) E. W. Bakszevvicz, 4392 Į 
Archer Avė., skiria “Naujienų’ ; 
maskaradui ...jūsų pritarimas ir parama pa
lei, ver es $ o. darė jį nepaprastai sėkmingu.

Amerikos šeiminų nariai randa 
didelio pasitenkinimo suteikimo 
smagumo savo artimiesiems. Jie 
ypač randa didelio džiaugsmo 
išreikšti tą geradaringumo dva
sia Kalėdų laiku.

Kalėdinis kliubas ir atsirado, 
/nn Ti 117 u 1 • 4onn kad patenkinti šį reikalą—kad(21) E. W. BakB?.ewicz, 4392,. . . . ‘... .. .Jlengvai, paprastu ir praktišku

budu sistemačiai kas savaitę, 
•ar kas mėnesį atidedant mažas 
sumas pinigų, sutaupyti dau
giau pinigų numatytam tikslui 
— musų Kalėdiniams ir metų 
pabaigos reikalams. To pieno 
įkūnytojai 18 metų atgal turė
jo ir kitą tikslą — parodyti 
Amerikos žmonėms, kad musų 
šalies bankai yra tikros, pagel- 
bingos žmonių organizacijos, o 
ne uždarytos įstaigos dėl kelių 
turtingų biznierių. Ne tiek daug 
metų atgal milionai musų darb
ščių piliečių tikrai manė, kad 
jie nėra bankuose pageidauja
mi, jei jie neatneša didelio de
pozito. Kalėdiniai kliubai tą 
klaidingą nuomonę išsklaido — 

----------------------------------- ----  jie suartino žmones su bankais, 
(25) Kauno Pilis, 732 W. 19 

3t., skiria “Naujienų” maska- 
adui Japanese Musical vyno 8 

Arnotų setą vertės $10.

(20) Brighion Music & Jewel- 
ry Store, 4216 Archer Avė., ski
ria “Naujienų” maskaradui fon
taninę plunksną ir paišelį, setą, 
vertės $6.50.

Archer Avė., skiria “Naujienų’’ 
■naskaradui laikrodį keliaunin
kams, vertės $10.

(22) A. J. Kareiva & Son., 
1537 S. VVood St., skiria “Nau
jienų” maskaradui elektrikinį 
kavos perkuliatorių, vertės 
$6-50.

(23) E. W. Bakszewicz, 439^ 
\rcher Avė., skiria “Naujienų” 
naskaradui fontaninę plunksną 
r perlinius karolius, vertės $5.

(24) International Invest- 
ment Corporation, skiria “Nau
jienų” maskaradui $5 cash.

(26) Telser Jevvelry Store, 
'205 W. 22 St., skiria “Naujie- 
ų” maskaradui balto 
inkinį laikrodėlį vyrui 

noterei, vertės $20.

aukso 
arba

(27) Peoples Furniture Co., 
1922 So. Halsted St. ir 4117-83 
Archer Avė. Tai yra didžiausios 
ietuvių rakandų krautuvės. Pa
sekmingai veda biznį per 13 me- 
ų, skiria “Naujienų” maskara- 
lui pastatomą elektrinę lempa 
u kristaliniu “base” ir šilkiniu 

uždangalu, vertės $25.

(28) Atlas Photo Studio, 
10901/2 Archer Avė., skiria 
“Naujienų” Maskarade laimėju
siam fotografiją 14X20, vertės 
<6.

(29) Dubickas ir Vailionis, 
606 So. Halsted St-, skiria 

‘Naujienų” maskaradui $5 
?ash.

(30) C. K. Valaitis, 919 West 
35 St., Real Estate, skiria Nau
jienų maskaradui gražią žalią 
palę (Parrot), vertės $15.

ur
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Puikiausia
MASKARADAS

rengia

supažindino juos su bankų veiki
mu ir davė vyrams ir moterims 
progos sistemačiai savaitiniam 
taupinimui, kas tik to norėjo.

Apskaitoma, kad 
kliubas, nuo pat to 
įsikūnijimo, pagimdė 
nuolatinių taupytojų 
nio kliubo narių,
mas ištikrųjų įkūnijo viltis jo 
įkūrėjų.

Kadangi jis tiek daug prisi-

NAUJIENOS
Kalėdinis 

sumanymo 
10,000,000 
iš Kalėdi-

Tas atsieki-

. (31) Universal State Bank, 
3252 S. Halsted St., tai yra di
džiausia lietuvių banka Chica- 
coje, skiria Naujienų maskara
dui dvi taupymo sąskaitas po 
$5 cash, viso $10.

(32) M. J. Kiras, 3335 So. 
Halsted St., Real Estate, skiria 
Naujienų maskaradui apsaugos 
skrynutes savo ofise No. 187 ir 
188 metams, vertės $6.

(33) Progress Dairy, Ine. 
1636 Girard St., skiria Naujie 
nų maskaradui 36 kvortas sal 
dalis pieno, vertės $5.

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

lt/

nedElioj 
Lapk-Nov.25, ?8,5 v. popiet 
'WICKER PARK SVET.

2040 West North Avė.
Šiame puikiausiame ir didžiausiame Nau
jienų Maskaradų-Kaukių baliuje bus iš
dalinta daug brangių dovanų grupėms, po
roms ir pavieniams. Kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites tuojau pradėti rengtis į 
ši gražiausi ir didžiausį Naujienų Maska
radą. NAUJIENOS.
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Ketvirtadienis, lap. 22, 1928 NAUJIENOS, Chicago, III. * i

Tarp Chšcagos 
Lietuvių

Rošeland

Iš Birutės
Gruodžio 2 d. Lietuvių Audi

torijoj “Birutė“ statys Miko 
Petrausko liaudies operą “Biru-

Praėjo jau nemažai laiko,

šio mėnesio 28 dieną, vaka
re, Strumilų svetainėje yra ren
giama didelė sinrpraiz parė p. 
A. Nutautui. Nntautas yra vik
rus politikierius, ir komunistai 
juo pasinaudoja. Pasak komu
nistų, jisai esąs komunistas, re- 
piiblikonai gi mano, kad r v pub
likomis. Taigi ir rengiamoj pu
rėj tikimasi tureli maišytos 
publikos. Parės tikėtai jau se- 

* imi pardavinėjami. Tikėtų kai- 
$2.50 ypatai, o 

mokėti kas kiek 
tikėtų kainos nė-,

kaip ta opera Chicagoje bebuvo!”11 mažiausia 
statoma. Daugelis net jos turi
nio nebeatsimena. O jaunieji 
visai jos nėra malę. Tuo tarpu ; ra* 
“Birutė’’ yra labai gražus daly-! 
kas. Gražios dainos, gražus žo-Į Adv. J.

I ooo vioe-prezidentavimo lietu
tį karią “Birutę“ išpildys lviM republikonų 9-tos valdos 

naujosios Birutės choro jėgos, kliube. Mat, jisai suorganizavo 
Bus Įdomu tad pamatyti, kaip ; naują politinį kliubą, kuriame 
jie tą uždavinį atliks. Dabar ! gavo prezidento vietų, 
galima tik tiek pasakyti kad 
jie dirba su didžiausiu atsidė
jimu. < 
ticijų per savaitę. Jis deda pa
stangų, kad tinkamai prisiren
gti prie gruodžio 2 d.— Z.

nori, nes ant

* *
Vaitrhes atsisakė

pratarė žodį, kitą, ir viskas 
pradėjo “virsti” kitaip: vienas 
detektyvų įšoko automobiliui) 
su kenais, o detektyvų autas 
pasiėmė vyrus, atvežusius ke
lius, ir Baranauską. Vakarykš
tei) dienos 'Tribūne sako, kad 
kenuoso buvęs alkoholius. —R.

SPORTAS lietuviai Daktarai

Choras turi keletą repe- susirinkimų.

Kas kaltas?

Lietuvių republikonų 9 var
čios kliubas aną vakarą laikė 

. Susirinkimas bu
vo netvarkos ir nieko gero ne
atliko. Priežastis buvo ta, kad 
kliubo pirmininkas kokiu tai 
reikalu buvo kur ten išvažia
vęs ii- susirinkime negalėjo bu-

I Pacific an<i Atlantic Photo)

Charles Shader, kuris tapo 
pakartas Joliet kalėjime dėl nu
žudymo Peter Kleino, kalėjimo 
prižiūrėtojo. Jis buvo 21 metų 
amžiaus.

Bridgeportas
NAUJAS GARAŽAS BRIDGE- 

PORTE

žmogus kaip musė—sutrynė 
likimo ranka, nėra‘jo. Atgyve
nusiam savo amžių, tam kuris 
kenčia skausmus, mirtis kaltais 
pageidaujama yra: ji paliuosuo- 
ja nuo kančių. Bet netekti gy
vybės be laiko, jaunystėje 
skriauda begalinė, neatitaisoma. 
Šešiolikos metų tėvų vargą, vil
tį, džiaugsmą vieną sekmadienį 
kulka pavertė į nieką- Nepri-| 
tyręs, nežinantis kada pavarto
ti ginklą žmogus atėmė gyvastį 
iš vos pradėjusio gyventi jau
nikaičio.

Sunki atsakomybė už godu
mą laukia vieną; didele kaina 
užmokėjo kitas užtai, kad 
klausė tėvo persergėjimo, 
vienas gulėjo jo vietoj, ne 
nas dar bus joje.

Kas bus kaltas už taį?
Guli grabe gražus jaunyste, 

iškilmingas tarp gėlių! Vargo
nų liūdnos- giesmės garsai ty
liai plaukia, lieja širdin skaudų 
gailestį, nykimą. Neužilgo iš
augs naujas kapas, apverktas 
tėvo, brolių, savųjų.

Nupus vėjas
sius žiedus ir lapus, 
nos, apleistos ’ 
skambėsią skleis

ne- 
Ne 

v i e-

Bet šiame susirinkime kliu- 
bieciai turėjo skanaus juoko iš 
vieno kliubiečio. Kokiu tai bil
du jisai prasikalto ir iš jo tapo 
i įimtas balsas pusei metų. Sa
koma, jog tasai kliubietis nei 
nežinojęs, kad jisai nubaustas. 
Taigi kliubietis užėmęs vice
pirmininko vietą susirinkime. 
Raštininkai nepranešė tam na
riui. kad iš jo balsas atimtas ir 
kad jisai negalįs užimti susi
rinkime los vietos neturėda
mas balso. »Mat, sulyg raštinin
kų išrokavinui, vice-pirmininko 
vietą galįs užimti narys-, kad ir 
iš jo butų atimtas balsas, nes 
jam nereikia kalbėti.

— Žvalgas.

.Jaunasis Žekonis, žinoma, ne
laukė penkių minučių ir išbėgęs 
|x*r kitas duris skubiai davė 
žinoti policijai. Atvažiavo poli
cininkai, bet ban litų jao nebe
rado.

Kadangi pp. Žekonių automo
bilis buvo jau nebe naujas, tai 
policija mano, jogei banditai 
atėmę jį tikslu daryti holdapus 
ir paliksią jį kur nors apdaužę, 
sulaužę. Atimtasis pp. Žekonį ų 
automobilius buvo Esi 
dirbystės. — Reporteris.

Pereitą subatą įvyko, taip 
sakant, formališkas Boxee Mo
tor Sales garažo (907 \V. 35th 
st.) atidarymas. Susirinko ne
mažas būrys svečių, kurie sma
giai laiką praleido. Buvo muzi
kantų, tad kas norėjo galėjo 
iki valios prisišokti. Garažo lai
kytojai vinis svečius maloniai 
priėmė ir pavaišino.

Garažą laiko p. J. Žabu kas ir 
p. J. Chalkis.' Pirmasis per ke
letą metų turėjo garažą Brigh- 
ton Parke. 'Tačiau jis sumanė 
padidinti biznį ir persikėle į 
Bridgeportą, kur pasirendavo 
didelį ir moderniškai įtaisytą 
garažą. P-nas Chalkis nesenai 
atvyko iš rytinių valstijų, kur 
jis per ilgus metus dirbo prie 
automobilių taisymo. Abu yra 
patyrę automobilių mechanikai. 
Jiedu ne lik taiso senus auto
mobilius, bet pardavinėja ir 
naujus turi Chandler auto
mobilių agentūrą. — N.

Šachmatų turnamentas ✓ _
Chicagos'ir apielinkės lietu

vių šachmatininkų turnamentas 
ir praktikos prasidės ateinan
čio šeštadienio vakare,/Nov.- 
lapkr. 24 d., Liet. Golfo Klul»<> 
(So. Halsted St. ir 32nd Sa.). 
Lošimui skiriamas laikas, bū
tent, kiekvieną savaitę Šešta
dienio ir trečiadienio vakarai, 
įsiregistruoti galima Liet. Gol
fo Klube bile kada iki gruodžio 
8 d. š. m. Ten galima sužinoti 
lošimo taisykles ir kitas smulk
menas. . «
Lošimas eis už “Naujienų“ si
dabrinę trofiją, kurią 1926 ir 
1927 metais išlošė adv- Kl. Jur
gelionis, sumušdamas savo opo- 
netus, būtent p. Butkų 1926 m. 
ir V. Rušinską 1927 metais.

Visi, kurie tik mėgstate 
šachmatus lošti esate kviečiami 
nieko nelaukus įsiregistruoti ir 
pradėti lošti.

—šachmatų turn. komitetas.

~GARŠINKITĖŠ
NAUJIENOSE

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

, Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BĘRTASH

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedalioj pagal sutartį

Įvairus Gydytojai

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

Specialistas vaikų ligų
Ofisas 3337 So. Morgan Street 

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

DR.HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St., netoli Morgan St 
» Valandos: nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare
Tel. Canal 3110 

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 ar Randol^ih 6860

iš-

Lietuves Akušeres

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

Town of Lake

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

Graboriai

Marąuette Park
Nusigrjšk į sieną!

Pirmadienyje, dienos laiku, 
trys vyrai atvežė autu keletą 
kenų p. Baranauskui, kuris gy
vena adresu 1159 So. Honore 
str. .Jau išėmė vieną ar porą 
kenų iš aulo, lik staiga pasi
rodė policininkų skvadas. Su
stojo jie ties ajito su kenuis, S • ’

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

gy-

Res. 6660 South Arteaian Avenu* 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė Šviesa ir dlatbermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

gėliu nuvytu- 
Liks v ie

va rpų 
ore paskutinį

liūdną atsisveikinimą: Kas kai-

Gerai, kad nors motinos ta 
nelaimė nepalies.

—Emilija V.

Vaičkus teatro
maršrutas

žioję lietuvių apielinkėje 
vena pp. Žekonių šeima adresu 
7011 So. Maplevvood avė. Kaip 
patys pp. žekoniai, taip jaunoji 
jų karta jaučiasi lietuviais 
ir priklauso ir veikia lietuvių 
draugijose.

Jų sūnūs, jaunas 20 metų vy
ras, priklauso Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 260 kuo 
pes Lisbolo jankiui. Antradie
nio vakare, taip apie 8 valandą 
jisai sumanė parvežti bcsbolo 
jaukto uniformas. 4

o jisai savo namų gara- 
paleido uutomobiliaus mo- 
atidarė garažo duris j 
ir išvažiavo autų laukan.

žan,

alėjų
Išlipo iš jo ir jau eis uždaryti

St. Charles, Illinois.
25

dieną
18-tos

vaikėzai. Vienas jų įrėmė revol
verį i jaunąjį Žekonį ir suko
mandavo:

Bankas aukštyn, pasisuk 
veidu i siena!

Kas liko daryti? Žekonis iš

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 1464

veizdos Dievo parap. svetainėje.
Nedėlioj, gruodžio 2 d. Ci

cero], fiv. Antano parapijos 
svetainėje.

Nedėlioj, gruodžio 9 d. — 
Town oi Lake, School Hali.

Penktadieny, gruodžio 11 d.
— Indiana llarbor, Imi., Šv. 
Pranciškaus parapijos svel.

Itoselande, Visų šventų parap. 
svetainėje.

Btirnside
Paleido iš darbo

Iš Illinois Ct litrai dirbtuvių 
mašinšapes ir kalvių skyriaus 
paleista apie 20 darbininkų. 
Kai kuriais kitais metais, bth 
davo, apie šj laiką paleisdavo 
daugiau. (Jai būt ir šiemet dar 
paleis, iios dirbtuves yra ytin 
didelės. .Jose dirba šiuo laiku 
apie 3,000 darbininkų. Palei
džiami, kai darbai sumažėja, 
paprastai tie darbininkai, kurie 
paimami darban vėliau. -vNn.

įsėdo 
kuris

Kai

Tuo tarpu du banditai 
žekonio automobiliun, 
buvo prirengtas važiuoti, 
abu banditu susėdo autan, tai
tretysis, kuris grūmojo revolve
riu, paliepė Žekonį u i įeiti gara
žai) ir bent penkias minutes 
neišeiti iš jo. Banditas uždarė 
duris. ‘

Paskui banditai nuvažiavo.

Biblijos Studentai
Lapk.-Nov. 25, 1928

Turėsime programą lietuviš
ką iš stoties “Sargybos Bokš
tas, radio W0RD, 202 m., pra
džia lygiai nuo 2 iki 4 vai. po 
pietų (Standard Time). Pra
šom visus pasiklausyti, nes bus 
programas labai įdomus; — 
grieš jaunuolių orkestrą, gie
dos. choras, duetas, solo ir kal
bės F. Zavistas, temoje: — 
Žmogaus Busimi Namai.

Stotis radio W0RD, turėjo 
252 m., bet dabar yra perkeista 
ant 202 meters. Šiuomi pra
šom klausytojus radio, kad 
kiekvienas kuris girdėsit, tai 
malonėkit prisiųsti laišką pra
nešdami ar galėjote gerai gir
dėt. Už tai iš kalno tariam 
ačiū. ' -

Adresas laiškams:

“Sargybos Bokštas” 
W0RD

WEBSTER HOTEL, 
2150 Lincoln Pk. West, 

Chicago, III.

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kaęjhne- 
turinio išlaidų v 01ai- 
kymui skyrių. ‘

3307 Auburn Avė
GHICAGO. ILL.

k:- ■ ?

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory Alio 
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- 
nias dar ir ki
tokiuose reika

luose taoterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos: 

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

d

Ofiso Tel. Victory 7188
Bez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

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

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

Tel. Hemlock 8151

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

_______ 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

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditus visiems.

’ 2118—20—22 S. State St.
Te!. Victory 2454

4606—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 180 .

PETRAS KNATAUSK1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 19 dienų, 4:80 vai. iš 

lyto, 1928 m., sulaukęs 47 metų amžiaus, gimęs M argi Akių kaime, 
Tauragės apskr., Žigaičių parapijoj. Paliko dideliame nuliūdima 
nioterį Oną, po tėvais Vikertaitė, dvi dukteris Ona 14 metų, Zofiją 
11 metų, brolį Aleksą Amerikoj, pusbrolius Petrą ir Povilą Juškas 
ir dvi brolienes Juškienės, vieną pusseseri po vyru Krikščiūnienė, 
švogeri Vikertą, švagerką Domicėlę, švogerj Storoną ir jo moterį 
Oną, Aleksą Vikertą ir jo moterį Ceciliją. Lietuvoj 4 brolius Joną, 
Vincentą, Juozapą ir Antaną, dvi seseris Petronėlę ir Barborą.

Kūnas pašarvotas randasi, 4549 So. Paulina SI.
laidotuves įvyks Lapkričio 28 d., 8 vai. iŠ ryto iš namų į 

šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionjo sielą, o iš ten bus nulydėtus į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Petro Knatauskio gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulindo liekame,
Moteris, Dukterys. Brolis ir Gimines.

l.aidiMuvėse patarimu ią gi'ąbojius L J. Zolp. Tel. Boulevard b203.

M an dagus — 
^eresn^s lr 
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDRJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitagc Avė.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa 

si naujoj vietoj

3201

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

-r------------ -—--------
J. Lulevich 

Lietuvis eraborius 
Ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas tąkiams vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
1103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Pilone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠEREA
3252 South Halsted Street

Viršuj Ųni vergai 
SUto Bank

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

DDR. VAITUSH, O
^LIETUVIS AKIŲ -SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7539

DR. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 East llltb 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 dienoa

DILS. BIEŽIS
Phone ('anai 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS, DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė., 

Chicago, III.

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 pcdleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. H. BLUMENTHAL 
OPTOMEPRIST

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

Pboue Kenwood 1752

Tel. Brunswiok 0624

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

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F..KALISZ

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

Sere^os vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Caluniot 8294
Nuo 9 iki 12 v*»l. dienos ir 
mm « iki 9 valandai vakare.

Tclephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos1.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedčl. nuo 10 iki 12 

Rcs. Telephone Plaza 3200

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonus Boulevard 7820 

ResM 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

Ofiso Tel. Victory 6803 
Rez. Tel. Drexel 9191 

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

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3192 S. Halsted St., Chicago 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Hoom 2001 • 
Tol. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halstpd St. 

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

Pėtnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto „iki 8 vakare 
Seredol ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6 

NedClioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidui miestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6456«S. Whipple St.
Hemlock 4080

■ ' ■■ —— f     —■ ■— —

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9 4.

Rezidencija 6158 S. Tahnan A v.
Tel. Prospect 3525. ,
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NAUJIENOS., Chicago, 111 K«tvirta<įi.wus, Up. 22, 1.923

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Financial 
Finansai-Paskoloi

I mą vai. nakties uždą 
ryki! karčiamas!

Business Service 
Biznio Patarnavimas

MES darome pirmos klesos kar- 
Centerio, plumberfo ir apšildymo dar
us: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes

Apiplėšė tris krautuves|
------------- - 2604 N. Halsted Street

Tel. Buckingham 5087

duotas dar 
Įiolicijos 
sakoma,

Dabar 
kova su

lokį paliepimą gavo saliu- 
nai ir užeigos, kur pardavinė
jama “minkšti” gėrimai. Inkis 
paliepimas buvo 
Hughes’ui bebui
komisionierium. Bet, 
paliepimas nepiklj’ta. 
tečiaus, kai prasidėjo 
pardavinėjimu svaigiitančių gė
rimų, ypač apielinkėse, kur ran
dasi mokyklos, manoma, bus 
bėdos užeigą savininkams, jei 
jie užmirš įsakymą uždaryti 
savo užeigas pirmą valandą

Du žmonės žuvo autų 
nelaimėje

Husas, važiavęs j Chicagą, 
stovėjusį ant 

vyras ir mer
ei 15 sužeistų, 

užpakaliniu

kelio. Pasėkoj 
gaitė užmušti,
Trokas
Šviesų.

m turėjo

Del vienos kaziros 
perskiros

P-nia 
savo vyru Vadinama 
P-nia nukirto vvro... ,:»r • " » <
“triupu”. Vyras todėl,
jai antausiu. Rezultatas
na ieško divorso.

Banditai apiplėšė Evanstone 
tris Atlantic and Pacific 
tuves. Viso jie pais|X'lnė 
509 doleriu, t

krau- 
apie

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi- 
čhj arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assementų ar kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

NORIU parduot savo 88 notų vė
liausio styliaim Grojiku Pianą su 
jlatum suolu, kabinetas ir 79 vole- 
iai. Užmokant ant syk $125, ant 

išmokėjimo $135, $10 į menesį.
Matykit

MATHIAS RINKBAUNNER, 
6136 So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale
____ Įvairus Pardavimai ____

1,197 asmenys pašalinti 
nuo algų

Vadinamam Sanitarę Distrik- 
tui reikalinga ne mažai darbi
ninkų. Kai kurie jų dirba dar
ius, kiti — nedirba ir gauna 
ilgas. Sanilary Districl per ku- 
•į laiką buvo kaip ir koki mel
žiama karvutė politikieriams. 
Vienok po rinkimu ir iš čia 
eisią 1,197 asmenys.

Vidutiniai Sanitarę District 
išmoka savo samdiniams pusę 
niliono dolerių su viršum Į dvi 
a va i tęs.

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevų, popierą, stiklus ir 

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261 

X S. RAMANČIONIS, Sav.

S. L. FABIAN & CO

tt.

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. Leavltt St.
Phone Canal 1678

JUS NETURITE mokėt pinigų, 
jeigu jus norit išmainyt jūsų Pianą, 
Grojikų Pianą arba Phonografą, ar
ba seną su baterijomis Radio ant 
musų naujo elektrikinio Dynamic 
Radio. Atsišaukit į musų krautu
vę arba patelefonuokit Normai 9481, 

MIDWEST PIANO STORES, 
6136 So. Halsted St.

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai 

Geriausiai, tvirčiausiai ir tinkamiau
siai iš gero materijolo pasiuvant 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- 
mėsnėmis kainomis, negu visi kiti. 
Atsilankyk į musų krautuvę, pama
tyk musų siuvėjų pasiutus drabužius 
ir persitikrinsi.

G. & E. Burba 
CLOAK SHOP 

32T4 South Halsted Street 
Chicago, III. Phone Victory 2477 Į

PARDAVIMUI
FARMOS

turime parduoti tuojaus 3 far- 
40 iki 200 akrų, po $150—$175, 
Atsikreipkit ar rašykit tuojaus.

Mes
mas, 
etc.
Ju ilgai nebus.

J. H. SCHAFFER & CO
803 Ridge Avė.,

VVILMETTE,
Tel. Wilmette 364

809 W. 35th St.
Boulevard 0611-0774
ČIA GAUSIT KO KLAUSITI

GERAS PATARNAVIMAS
Geras patarnavimas mainime, pirki- 

» i me, pardavime turto, mortgečių rei
kaluose, raštu padaryme, apdraudo- 

laivakareių bei pinigų siutime: 
vai. 
Su

je, _ ....
KREIPKITfiS: kasdien iki 6 
Vakarais Utarninke, Ketverge ir 
bato j ilįi 9 vai.

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO
BIZNIS DIDELIS

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Kazimiero ir Pranciš
kaus Yurkonių, paeina iš Indrioniš- 
kio miestelio. Atsišaukit per laišką 
patys ar ju šeimynos, svarbus daly
kas iš Lietuvos.

PETER LE1KA, 
3337 So. Morgan St., Chicago, III.

PAIEŠKAU 
po Kubilių, iš 
mo, Daujienų 
sišaukti arba 
pranešti, šiuo 
Dilius, 8631 Douglas Blvd., Chicago, 
III., Tel. Rockwe|l 3456.

Prasidėjo teisinas tėvo 
nušovusio sūnų

brolių Jono ir Juoza- 
Lietuvos Giršudų kai- 
parap. Malonėkit at
kas apie juos žinote 
adresu Andriejus Ku-

LIETUVIŲ RADIO DIHBTUVR
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

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

SOUTHERN Illinois mine run an
glys, dideli šmotai, pristatomi veži
mais $6.50. Del kainos kitų anglių 
patelefonuokite Boulevard 1036.

Keai Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

“-t-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

UKULELE ar banįo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas i vieną Jek- 
ęja. BASFORD. Diversey 9502 ar 
VVabash 7519.

PARSIDUODA cigarų, cigaretų ir 
minkštų gerimti Storas. Kas ieško ge
ro biznio, pamatykite pirma.

2024 So. VVestem Avė.

ŠTAI bargenas. Michigan Avė., ar
ti 87th St., 6 kambarių mūrinis na
mas, su sun parlor, kieto medžio, 
elektra, furnas, tile maudyklė, taip
jau vištininkas. Puikus namas. Gera 
transportacija. Tik $500 imokėt, li
kusius kaip rendą. Kaina tik $6,500. 
Kreipkitės i M r. Scherer, Coleman & 
Co., 4705 S. State St., Drexel 1800.

PEKARNĖ VERTA $10,000
Važiuoju i Europą, parduosiu už

$5000. Geras biznis, 
renda pigi.

A. N. MASIULIS

Puiki vieta,

MES pasiūlome sensacingiausi pir
kinį bungalow, kokio nebuvo per 
daugelį pastarųjų metų. įsivaizduo
kite, 6 kamb., Craftex sienos, krys- 
taliniai žibintai, sienose šviesos, stik
liniai miegamieji porČiai, Čerpių sto
gas, tile grindys ir sienos maudyk
loje, naujai išcementuota gatvė ir 
užmokėta. Plieno konstrukcija, garu 
šildoma, 
pelej ir 
perdaug 
įvardyti, 
įmokėti, 
dinis namas yra 7655 Seeley Avė. 
Pamatykit jį šiandie. Enevold Real- 
ty Co., Vienatiniai Agentai, 3211 W.

i G3rd St., Tel. Hemlock 4900.

& CO.
6641 So. VVestern Avė.

Tel. Republic 5550MES valom visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visą Chicagą. Že
miausios kainos.

ACORN RUC CLEANERS, 
3037 W. Madisrs St. Nevada 4227

Venecijos stiklas vaistų šė- 
kiti moderniški pagerinimai, 
skaitlingi, kad juos visus 

Kaina $9,950 — $1,000 
likusias kaip rendą. Pavyz-

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų rei
kalais kreipkitės prie manęs su pilnų 
užsitikčjimu. Teisingas ir grėdas 
patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Pa ten t Attorney, 

2300 W. Chicago Avenue, 
Dept. 7 

Chicago, III.

Naujas išradimas MES TURIME cash pirkėjų jūsų 
bizniui. Bile vietoj ir už bile kainą. 
Neskelbiama. Vertos ištaigos finan
suojamos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clarjc Street 

Dearborn 3840

Prasidėjo leismas Miesto par
kų pietų dalies komisionieriaus 
Arthuro Falko. Arthur Falk, 
Tirtas būdamas, nušovė savo sū
nų, kuris barė j j, tėvą, už gir- 
‘avimą. Valstijos gynėjai prane
šė, kad jie nereikalaus mirties 
bausmės Falkui.

Įstabiausias ir gražiausias instru
mentas kada nors padarytas. Iki- 
šiol visos armonikos turėdavo 12 
baso notų. Naujoji turi 36 baso 
notas, kas leidžia groti basą kaip 
parašyta, taip jau ardytais akor
dais ir arpeggio. Lengva groti, fak
tiškai, daug lengviau, negu senojo 
stiliaus armonikomis. Rankomis pa
darytos Chicagoje ir pilnai gvaran- 
tuotos. Jūsų senas instrumentas 
priimamas mainui. 35% įmokėti, 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH, 
2250 South Hamlin Avenue 

Tel. Rockvvell 5370

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ĖSTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

j PARDAVIMUI 2 po 5 kambarius, 
karštu vandeniu apšildomas, aržuo- 
lo

, PARSIDUODA Restauranas.
2474 Bluc Island Avė.SU 

“Bridge”. 
tūzą savo 

kirtęs 
žmo-

Scbmidt kaziriavo

Didžiausios '“kanuolės” 
už parodą Chicagoje

Financial
Finansai-Paskolos

Del mėsos kąsnio 
pašovė žmogų

.lack I lertz, 35 metų ✓ (gyv.

ir Clifford Blanehard, 
(gęv. 3972 Elslon avė.), 
saliuuą kaip partneriai, 
sali u ne (3546 Irving 
blvd.) virė sriubos ir 
SiUiunan atvažiavo l’.la

30 m., 
turėjo
Ilertz
Park 

mėsos.

Charles C. I>a\ves, Suv. Val
stijų vice-prezidentas, jo brolis, 
Rufus Dawes, ir senatorius 
Deneen vakar laikė prakalbas 
Chicagos biznieriams, agituo
dami už Pasaulinę Parodą Chi- 
cagoje 1933 metais.

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

1728 W. Chicago Avė. 
Kampas Ilermitage Avė.

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris j Soft 
Drink Parlor, gera vieta dėl biznio, 
b'riink VVhite, 4945 So. Halsted St.

RESTURANO įrengimai parsiduo
da viskas sykiu arba .atskirai už 
$350. Atsišaukit nuo 9 iki 12 dieną.

669 W. 14th St.

trimingas, 29 pėdų lotas.
4432 So. California Avė. 
Arba šauk JACOBSON, 

Virginia 1010

I lertz

MOKYKLOS NUK8< 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI ŠITĄ

pakvietimą priėmė ir įėjo virtu
vėn. Kiek palūkėjus, įėjo jon

KALBtDAMA aukiteanto mo
kyklos merginom* apie aama- 
nin« higieną, pa tyma i diatrik-

“Viena patrrindinltj taisyk
lių dėl merginų aveikatoo. tai
kia atlaikyti Biatemų norma
liam, atovyja. Normalia mank- 
Itlnimaa ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nea jto 
nekenkia aveikatai. Ypatingai 
marginome yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto- 

taukttų klek* 
Joa nepadarya

jatnu. Paimk 
vienų vakarą. 
nMtMgumo."

Nujol galit 
rint kaip jųa 
viena moteris 
outelį uamie.

vartoti neėio 
jaučiatės. Kiek 

privalo turit1

Babies Love It
Del skilvio u viduną aeąma- 
t«iu« ii iriciaaties dantą 
aagimo, nieko nėra geresnio 
kaip tu «aaga« Kadikią

Mrs. Wu«slow’s 
Syrup

siuskit pinigus per 
NAUJIENAS”

v

[ČLASSIFIED adsJ
Paskolos suteikiama 

į vien* dieną
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai

Help VVanted—Malt*
Darbininką Reikia

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

Turime vietos dėl kelių žmonių 
pelningai propozicijai; ne atakas, 

par- 
At- 
va-

real estate au_apdrauda. Musų 
davėjai uždirba $150 į savaitę, 
eikit ar telefonuokit 6 iki 9 v. 
kare.

8545 Houkton Avė. 
South Chicago, 
Recront 2375

Radios
UŽ DYKA demonstravimas ant nau

jo MA.JESTIC Radio. Aptarnavimas 
per Majestic expertus dovanai per 
visą laiką kiekvieno čia pirkto seto. 
Patarnavimas kitur $1.50 Už pašau
kimą. Atwater Kent, Radiola ir

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phone Grace 5267

kiti.

Miscellaneous
Įvairus ____

Mes perkame real estate 
kontraktus

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

j Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo-
I mas, lotas 87x127 pėdos, arti mokyk-

,_____ _______________________ i lų, transportacijos ir t. t., 6340-42
nAun^rtm-T u »• v a - EddV St» apkainuotas dėl greito par- PARDAVIMUI Drabužių Krautuve davimo. Sąlygos tinkamos, galime

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor 
su barais, geras biznis. Parduosiu 
pigiai, turiu apleisti «Chicagą.

4617 So. Paulina St.
—_____________________________

su namu,.arba mainysiu ant namo 
arba loto. Gera vieta, gražus Sto
ras netoli lietuviškos bažnyčios, 
randasi 2614 W. 69 Str. Savininkas 
2614 W. 69, Str.

davimo. Sąlygos tinkamos^ 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
>ungalow arba flatą budinką, kokį 
ių8 galite išsirinkti. R. J. NELSEN 
huilder. Kildvare 1195.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su namu ar be. Priežastis — pražu
džiau du savo vaikus nelaimėje, taip- Palygink šį 5 kambarių bungalow 
gi susižeidė bučerius. Parduosiu pi- su kitais aukštesne kaina; elektrikos 
giai. 6734 So. Racine Avė.

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

AT YDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
linokit su mumis, mes atliekame vi-i 
šokius pataisymus, įskaitant plum-' 
iingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCT1ON CO.
5201 \Vest Grand Ae.

Berkshire 1321
M R. PARIS.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

REIKALINGA JO inteligentiškų 
vyru ir 10 moterų, 6 valandos leng- 
vaus ir švaraus darbo. Gera alga. 
Turi žinoti gerai miestą.' Tie, kurie 
gali įdėti mažą sumą pinigų į kom
paniją, gaus pirmenybę. Atsišaukit 
nuo 9 v. ryto iki G v. vakaro 
lietuviško vedėjo.

JOHN LAIMUTOWICZ,
105 W. Monroe St. Room

prie

1121

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dirbt i Restaurantą, valgys, kamba
rys ir užmokestis. 1715 S. Canal St.

REIKALINGAS bučeris
1980 Canalport Avė.

Pranešam
Lietuviams. . į 5%% ir 6% nuošimčiai 

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

Kad pas mus galite užsisakyti 
SIENINIŲ KALENDORIŲ. Mes tu
rime platų pasirinkimą gražlausiij 
'ietuviškų ir kitoniškų KALENDO
RIŲ. Kaina nebrangi — tiksliam 
KALENDORIŲ pasirinkimui-užsjsa- 
kymui pribukite pas mus asmeniš
kai. Jeigu pribūti negalite — tele- 
fonuokite, prisiusime 
su “sampaliais.” 
KALENDORIUS 
zempliorais.

Kreipkitės į—

Knygynas “Lietuva” 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

savo atstovą 
Taipgi parduodam 
ir pavieniais eg-

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai 
aisyti katilai <* fumlsai, grotos - 
vandenio į tai sos.
Repair Works, 8110 Wentworth Avė. 
Tel. Victory 9634.

per-

American Stove'

Expertas Radio 
Taisymo

Musų ex pertai patarnaus ir 
taisys jūsų setą jūsų namuose, 
einame visur, visas darbas 
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikiniu setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Stewart 2992 

516 E. 71st St.

su- 
Mes 

garan-

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba* mer
gina prie lengvo darbo, turi briti 
viena, kad galėtų ir gyvent ant vie
tos, 733 W. l^th St., Chicago, 1)1.

Situation Wanted
Darbo Ieško 

PAIEŠKAU darbo bučeris. Tą dar
bą dirbau per 20 metų. Galiu troka 
važiuoti, galiu į marketą važiuoti 
tavoro pirkti. Gal kam reikalinga 
subatomis pagelbėt.

Tel. Prospect 8170

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

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

Co.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 ' 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th St.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus iųms naudingos 

Kreipkite^ pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekama, geri ausį., 
darbų mieste. Kedzie 5111.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2V4 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West-.DivKHon St. ^upstairs* 

Tel. Armitage 1199

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtažsai '

TURIU parduot už storage rendą 
4 kambarių rakandus, parlor setas, 
valgomojo kambario, miegruimio ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2000. Parduosiu tik už $195 
mokant pinigais ant syk., BURKE 
STORAGE CO., 4332-34 W. Madison 
St., Tel. Mansfield 0127.

TURIU parduot savo labai gra
žius 5 kambarių rakandus iš prie
žasties išvažiavimo į kitą miestą. 
Kaip tik nauji. Galiu parduot at
skirai. Parduosiu pigiai.
2803 N. Kedzie Avė. arti Diversey

JAUNA pora paaukos gražius ra
kandus,* tik 2 mėn. vartotus; 3 Šmo
tų frieze seklyčios setas, drožti rė
mai, 2 9x12 Wilton kaurai, 8 šmo
tų valgomojo kamb. setas, 4 šmo
tų riešutinis miegruimio setas, 2 
lempos, davenport ir stalai, veidro
dis, paveikslai, sidabriniai daiktai, 
maži kaurai, 5 šmotų pusryčių se
tas, viskas kaip nauja. Priims $550 
už viską; verta $2,000. Užmokės už 
pristatymą, taipjau parduos atski
rai. Winner, 8228 Maryland Avė., 
Ist Apt., vienas blokas į rytus nuo 
Cottage Grove Avė.,

Tel. Stevvait 1875

PARSIDUODA gražiausios išvaiz
dos saliuno baras ir kiti įtaisai. 
3144 W. 43rd St: Lafayette 8916

RUDENINIS PRATUŠTINIMO 
išpardavimas 

Freshman, Atwatcr Kent, Mohawk, 
Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 
kontrolė, 5, G ir 7 tūbų, pigiai. 
Rumbler Superhetrodyne ........... $25
World tūbai, garantuoti ........... 98c
Kabinetai, stalai ir console modeliai 
nuo $1.25 iki $15. 
Radio patarnavimas $2. 
šis apgarsinimas vertas $1. 

TOM PECHO RADIO SHOP 
240 W. 31 sh St. Victory 9818

4432 SŠo. WestCin

PARDAVIMUI grosernė — sena, 
išdirbta vieta, geras pelnas. Parsi
duoda dėl mirties šeimynoj. * 

3827 Emerald Avė.

For Reni
RENDON 3 moderniški kamba

riai garu šildomi ir su vana; gera 
transportacija, 900 W. 52nd St.

Tel. Yards 4061

Furnished Rooms
RENDON šviesus kambarys vie

nam ar dviem vaikinam su ar be 
valgio, nebrangiai, ramioj be vaikų 
šeimynoj.

4336 So. Washtenaw Avė.

Automobiles
1926
1927
1928
1928
1927
1928
Cadillac coupe, 4 pass., perfect

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo. .
McDERMOTT MOTOlt SALES

7136 So. Halsted St

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas............
O aki and sedan naujas.... 
Pontiac sedan naujas.......
Chandler luke naujas.... ...
Essex sedan, kaip naujas

$950 
$675 
$795 
$695 
$650 
$650 
$495

Miscellaneous for Sale
______ Įvairus Pardavimai

BUČERNE pardavimui, daro dide
lį biznį. Parduosiu ar mainysiu ant 
nejudinamos nuosavybės. švenčių 

; biznis apmokės už tą.
1750 W. 68rd St.

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų *- dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiaku pora po 
85c. ir p5 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos i 
29c., 81c., 84c. ir 85c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime mai’škoniu 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČTUS. 
504 W. 38 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

Pagražinkit savo namą
Ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit Landscape Dept. 30 
motų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Palaukit mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojamo visą musų darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy
dytojai.

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

8545 Houston Avė.
- ..... Tel. Regent 2375. .. ..
. PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

venteliacija, tiesus susisiekimas su 
Westem Electric Co., aržuolo tri- 
minjras, didelis aukštas kambarys 
clel ciicielin lotas.

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

GEORGIAN-SCHAEFER 
BUDAVOTOJAI, 

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

$1,000 ŽEMIAU KAINOS 
Dviejų flatų 5-5 kambarių, garo ši- 
•uma, geram stovy, angliškas beis- 
montas; 2319 W. Marąuette Road; 
mainys ant loto; geroj vietoj. Turiu 

l parduot tuojaus. Triangle 7475.
PARDAVIMUI Soft Drink Parior,2 1______

parduosiu pigiai. Atsišaukite 
“NAUJIENOS,” 1739 S. Halsted St.

Box 1140
PARDAVIMAS bizniavęs namas, 

pagyvenimas užpakaly ir viršui fla- 
------------------------------------------------ , tas 6 kambarių. Karštu vandeniu 

j šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
TIKRAS bargena.4, grosernė ir, biznio lotas dėl pardavimo, parduo- 

bučernė parsiduoda už $1850 cash. siu pigiai arba mainysiu į namą 
Kreipkitės tuojąus 2908 W. 59th St. didelį ar mažą. Paul Real Estate, 

— _ ---- ____ 3236 W. 55th St., Tel. Republic 4170
Kreipkitės tuojąus 2908 W. 59th St.

PARSIDUODA saliunas, biznis iš
dirbtas, lietuvių apgyventas ir garų 
apšildomas. 733 W. 18th St.

Chicago, III.

PARDAVIBUI chile, sandvvich, 
saldainių ir minkštų gėrimų užeiga. 
Ilgas lysas, pigi renda, mainymosi 
gatvekarių kampus.

1726 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė geroj biz
nio vietoj. Biznis neša pelną. Vienai 
moterei persunku varyti biznį. Par
duosiu nors ir t pusę biznio.
3247 S. Morgan St. Yards 4639

KAS NORIT pirkt, parduot arba 
mainyt namus, farmas, lotus arba 
biznius, mainau farmas ant namų, 
namus ant biznių, biznius ant lotų, 
lotus ant automobilių, taipgi kas no
rit pirkt arba mainyt, gausit greitą 
ir teisingą patarnavimą pas mane.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

■ Phęne Lafayette 5107

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

GERA PROGA

Žmogui kuris nori važiuot ant far- 
mos, turiu puikią farmfc Wisconsino 
valstijoje, U mailės nuo miesto, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
nedidelio namo, loto, arba kas ką 
turit, ar kas norit rendavot, taipgi 
išrendavosiu pigiai, kas norit renda
vot atsišaukit greitai:

F. G. LUCAS & CO.
. 4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107\

ŪKE Wisconsine parduosiu ąrba 
mainysiu ant prapartės Chicagoje. 
73 akrai geros žemės. Mašinos ir ge
ri budinkai, be gyvulių. Ant upės 
kranto ir prie didelio kelio.

PAUL SASNAUSKAS, 
929 W. 33 rd PI. 2 lubos iš užpakalio

PARDAVIMUI modemiška Bunga- 
low; prieinamos sąlygos. 5136 South 
Spaulding Avė. Hemlock 4650.

TIK paimta i mainus ir parduo
siu už mažai gražiausi 2 apartmen- 
tų murini narna su 2 kam garažu, 
6—6 kambarius, šiltu vandeniu ap
šildomi, matykit. 7012 S. Artesian 
Avė. Sav. Bluhm & Molone, 2442 W. 
63rd St. Tel. Prospect 0805

TURIU parduot savo lotų kont
raktą, yra įmokėta $748, parduosiu 
už $350. Ix)tų kaina .$1450, $10 j mė
nesi mokėt. Lotai 35x125 pėdų. Ran
dasi 29th St. and 17 St.

Kreipkitės
J. V., 1655 W. 33rd St., Chicago, III.

ĮSIGYK savo namą. Jei jus turite 
lotą, mes pastatysime ant jo namą 
be jokio {mokėjimo. Žemiausios kai
nos. Geriausias darbas. A proka vi
niai ir pienai patiekiami dykai. At
eikite j musų ofisu, arba telefonuo- 
kite. RILEY and KRAUSI! A A R, 
3121 N. Cicero Avė. Palisade 9600

PARDAVIMUI bianiavas kampas, 
gera vieta, netoli didelio banko ir 
naujai statomo teatro. Randasi ant 
71st ir CSmnbell Avė. North East 
kampas. Atsišaukite pas savininkų 

2614 W. 09th St.

/




