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Komunistai sumokėję gembių 
rioRotsteino žmogui $86,879
Komunistų streiko vadai rašydavo če

kius ne asmens vardu, bet “bearer”, 
kad tuo budu geriau paslėpti siūlų galus

Kiek paskilbęs Ncw Yorko su čekiu sumai $33,033, ir kiek- 
gembleris Arnoldas Rotbstein 
gavo iš tų pusketvirto miliono 
dolerių, kuriuos kcynunistai iš- 
aikvojo per pastarąjį moterų 
rūbų siuvėjų (cloakmaker’ių) 
streiką? — klausia žvdu darbi- I • »
ninku dienraštis Forvcrts, ir 
kelia i aikštę daugiau, ir du r 
nuostabesnių, dalykų For- 
verts rašo:

vieną kartą jis laukęs banke, 
kol Heiman, ar Fish, atėjęs, 
indorsavęs čekius, paėmęs iš 
banko pinigus ir jam atidavęs.

Kas buvo tas advokatas Le- 
bow? Kokį gerą darbą ji& nu-
veikė komunistų vedamam 
streikui? l'ž ką komunistų ly
deriai sumokėjo jam $80,879? 
Kode! duodami jam čekiai bu
vo rašomi ne jo asmens vardu, 
bet “Bearer”? Kodėl Ijebovv 
bijojo pats indorsuoti savo če
kius ir pasiimti iš banko pini-,

Per tą nelaimingą moterų rū
bų siuvėjų streiką, kurį vedė 
komunistai, L. Heiman, gene
ralinio streiko komiteto pirmi-j 

Joseph Fish, to pa- gus, bet turėjo jam tatai pada
ryti Heiman arba Fish? — 
klausia Forverts, ir sako:

Po to, kai paskilbusis gemb- 
loris, milionierius Arnoldas 
Rotbstein, buvo lapkričio 1 die
ną slaptingu budu pašautas ir 
po dviejų dienų mirė, Nevv 
Yorko laikraščiuose Lebow 
dažnai buvo minimas kaip vie
nas Rotbsteino advokatų. Roth- 
stein buvo jį ir komunistams 
jpiršęs. Kokius “specialius” 
darbus jis dirbo komunistams, 
geriausiai galėtų papasakoti ko
munistų viršilos: Julius Port- 
noy, S. Zimmerman ir minėti 
Heiman ir Fish. Tik, žinoma, 
jie niekados to nesi pasakos. 
Mes gi jau esame rašę, kokią 
rolę vaidino Lebow komunis
tams streiko metu.. Jis buvo 
tas Rotbsteino pristatytas nie

kinis raudonųjų teroro 
fiksino”

ninkas, ir 
ties komiteto sekretorius, strei
ko išlaidoms išmokėję “bearer” 
čekiais viso labo $1,305,051. To
kių “bearer” čekių $86,879 su
mai buvę išduota vienam advo
katui, Lclx)\v vardu.

[“Bearer” čekis yra toks če
kis, kuris išrašoma ne asmens 
vardu pavarde. “Bearer” reiš
kia “čekio savininkas,” ir kas 
čekį pristato, tas gauna pini-
gus.]

Kai Lebo\v nueidavęs i banku 
ir nusinešdavęs savo “bearer” 
čekį Įkeisti, jis niekadost pats 
čtkio neindorsuocUvęs ir neį- 
keisdavęs, bet laukdavęs banke, 
kol atvykdavę* Heiman, arba 
Fish, ir katras nors jųdviejų 
čekį indorsuodavęs, įkeisdavęs, 
o pinigus a t (duodavęs jam, Lc- 
bovvui.

Chicago, III., Antradienis, GruodžioDecember 4 d., 1928
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Miestas Mascali Sicilijoj, kurį sunaikino ugniakalnio Etna išsiveržimas.

Oro katastrofos

10 žmonių žuvo hidrOplamii nu- 
• kritus į vandenį

Lietuvos žinios

•>
*

RIO DE JANEIRO, Brazilija, 
gruod. 3. — Hidro-aeroplanui 
Santos Dumont nukritus į ju
ros įlanką, žuvo dešimt asme
nų. Hidroplanas gal??no komi
teto narius Brazilijos aviatorini 
Albertui Santos-Dumontui pri
imti, ir visi jie užsimušė. Tarp 
žuvusiųjų buvo prof. Moscoso, 
prof. Costa, deputatai Laboin 
riau ir de M ėdi ros, Dr. Castro 
Maia, vienas laikraštininkas, jo 
žmona, du pilotai ir mechani
kas. (
I^akunas užsimušė jo aeropla

nui susikūlus
THLSA, Okla., gruod. 3.

Jo aeroplanui nukritus vieške
ly, netoli nuo Maud, Okla., už
simušė aviatorius Mike Perea, 
37 metų amžiaus.
Aeroplano pilotas sudegė; 

chanikas sužeistas
DUNCAN, Okla., gruod.

Bandant pakilti i orą iš Halli
burton aerodromo, susikūlė ir 
užsidegė aeroplanas. Leit. San- 
ders iš Lawton, Okla., žuvo 
ugny, o jo mechanikas Miglio- 
re skaudžiai apdegė.

Kariuomenės teismas 
nuteisė du komunistus

me-

i

KAUNAS. — Kariuomenės 
teismo sesija Mariampolėje, 
spalių 26 d. nagrinėjo pil. Es
teros Furmanaitės ir pil. Mic
kevičiaus Jono bylą, kurioje 
jie buvo kaltinami kaipo pri
klausę prie slapios komunistų 
organizacijos ir platinę prieš
valstybinę komunistų literatū
rą.

Iš liudininkų parodymų ir 
kaltinamosios medžiagos buvo 
parodyta, kad Estera Furnia- 
naitė ėjo komunistų partijos 
kurjerio pareigas tarp Kauno 
ir Mariampoles. Literatūrą gau
davo Mariampolčj pas Joną 
Mickevičių, kurią šis išplatin
davo.

Kariuom. teisinas kaltina
muosius rado kaltais ir nubau
dė: pil. Esterą Furmanaitę 6 
metus ir pil. Joną Mickevičių 7 
metus sunkiųjų darbų kalėjimo.

Vieną kartą Lebovv buvęs a- kleris, 
tėjęs į banką su “bearer” čekiu prieš unijistus laikais 
sumai $36,19(1, antrą kartą su i komunistams j>oliciją ir vede 
čekiu sumai $17,656, dar kartų kitus jų tamsius “reikalus.”

230 žmonių žuvo per 
žemės drebėjimą 
Pietų Amerikoj

Prašo Coolidge’ą su 
similti karo metų 

nusikaltėliams

Rusų žmonių vargas 
gresiąs pavojumi so

vietų valdžiai
Kalinin bijo, kad komunistų 

režimas nesusųiuktų, jei ne
bus surasta būdų ukiui pa
gerinti

MASKVA, gruod. 3. [Chica- 
go Daily News koresp. Nagley 
Farson]. Šiemet Sovietų Są
junga, su nepalankiu sau pre
kybos balansu daugiau kaip 95 
milionus dolerių, buvo priver
sta importuoti daugiau grudų, 
nekad ji eksportaVo, nes, dėl 
neužderėjimo Ukrainoje, kraš
te jaučiama aštri duonos stoka. 
Tuo tarpu sovietų laikraščiai 
pilni neramių pasakojimų apie 
rietenas pačioje komunistų par-

Kana- 
iš Bri-

VANCOUVER, Britų 
da, gruod. 3. Plaukęs 
tų Kolumbijos į Kinus britų 
prekių garlaivis Chief Maųliil- 
Ja, kuris buvo p< r smarkią au- i 
drą sužalotas, paskendo Ra
miajame vandenyne, apie 2,000 
mylių nuo Britų Kolumbijos 
krantu. ■

Laivo Įgula, susidedanti viso 
iš keturių dešimčių žmonių, bu
vo japonų garlaivio Yogcn Ma
ru išgelbėta.

geležies į- 
monių lokautas gal 

šiandie baigsis
Darbo unijos priėmė ministerį 

Severingą arbitratorium; fa
brikai žada šiandie atsidaryt

BERLYNAS, gruod. 3.—Mil
žiniškas metalo įmonių lokau
tas Ruhro krašte, kuriuo buvo 
išmesta iš darbo 250 tūkstan
čių darbininkų, baigiasi. Kabi-

Iš Darbo Lauko
12,000 tekstilės darbininkų grį

žta dirbti mažesne alga

PAWTUCKET, R. I., gruod. 
3. Apie 12 tūkstančių teks
tilės ’ darbininkų Blackstone 
klonio srity grįžta į fabrikus 
dirbti 5 nuoš. mažesnėmis al
gomis.

Pabėgo stoties viršinin
kas su 4,000 litų

KLAIPĖDA. — šiomis dieno
mis pabėgo Šilutės — Naumies
čio siaurojo geležinkelio sto
ties viršininkas Forstreneris. 
Kasoj trūksta 4,000 litų.

Paskutiniu laiku j iš labai 
girtavęs. Manoma, kad jis pa
bėgo Latvijon, nes Vokietijoj 
yra centras privatinio geležin
kelio bendrovės ir ten jį gali 
greičiau sugauti.

Policininkas nušovė sa- 
yo viršininkų

Bulgarų Borisas g a 1 
dabar išdrįs vesti

ministerj, 
darbo uni- 

priemus,

Surinktomis iš įvairių neoficia
lių šaltinių žiniomis, per Įvyku
sį penktadienio naktį žemės dre
bėjimą pietinėje Čilės respubli
kos daly buvo 230 žmonių 
mušta, o daugiau kaip

už-
100

<lelKaip jau buvo pranešta, 
žemės drebėjimo skaudžiausiai 
yra nukentėjęs Talca miestas, 
kur, paskutiniais pranešimais, 
tik 10 nuoš. namų išliko svei
ki, aiba bent mažiau gadinti ir 
dar tinkami
čiuoja, kad vien tame 
108 žmonės 
300 sužeisti. Tūkstančiai žmo
nių, likę be pastogės, gyvena 
greitomis padarytose palapinė
se.

gyventi. Apskai- 
m teste 

buvo užmušti ir

Žinoma Chicagos visuomenės 
darbuotoja, Miss Jane Addams, 
ir daugiau kaip dvidešimt kitų 
žymių asmenų, vyrų ir moterų, 
pasirašė peticiją prezidentui 
Coolidge’ui, prašydami, kad jis 
grąžintų piliečio teises tiems 
vyrams ir moterims, kurie di
džiojo karo metais už savo kal
bas arba rašymus buvo nubau
sti kalėjimu einant špionažo 
įstatvmu.

'Tokiu “karo •
yra apie pusantro 
Nors* iš kalėjimų
paleisti, tačiau piliečio teisės 
jiem iki šiol dar nėra grąžin
tos. Jie negali nei balsuoti rin
kimuose, nei užimti bet kurią 
vietą valstybes tarnyboje, nei 
būti jurymenais.

nusikaltėlių” 
tūkstančio, 

jie jau yra

SOFIJA, Bulgarija, gruod. 3.
Karalius Boris, kurs visų 

pasaulio valdovų gauna ma
žiausiai algos, dabar gavo 50 
nuoš. priedo, taip kad ateity jis 
per metus gaus $43,000.

Karalius Borisas yra dar jau
nas žmogus, bet vistik jau to
kio amžiaus, kur kiti vyrai pa
prastai esti seniai vedę ir pa
dermės susilaukę. Borisas tebė
ra nevedelis. Jo artimi žmonės 
sako, kad jis dėl to ligšiol ne
vedęs, kad bijojęs su savo men
ka alga negalėsiąs žmonos iš
laikyti taip, kaip karaliui pri
derėtų. [O, ginkdie, gautų dar 
kokią “gold-digger’į” I]

gą, vidaus reikalų 
arbitratorium, ir 
joms jo paskyrimą 
fabrikininkai prižadėjo savo į-
nioncs atidaryti kaip rytoj 
[šiandie].

Ministeris Severing yra Įga
liotas iš naujo peržiūrėti 
klausimą ir nuspręsti,
samdytojai gali pridėti priedo 
prie pirmykščių darbininkų al
gų.

algų 
kiek

Lenkų čigonai žada lei
sti savų laikraštį

VA.RŠAVA, gruod, 3. — či
gonų seniūnų taryba nutarė 
pradėti leisti nuosavą čigonų 
laikraštį. Laikraštis busiąs lei
džiamas Varšuvoj. Visas redak
cijos personalas, spaustuvės 
darbininkai, korespondentai 
Lenkuose ir užsieny busiu vien 
čigonai.

prie- > 
nak-

Praeitą naktį Hapeville 
miesty įvyko kivirčai tarp 
ties |K>licininko Meadovvs ir 
policijos viršininko Odeli 
Woods. Ginčai pasibaigė dil
eliu revolveriais, ir policijos 
viršininkas buvo savo pavaldi
nio nušautas.

Traukinys susikūlė

ORH M Apie 20 pasažierių sužeista, kai 
kurie pavojingai

Cbicagai ir apielinkei fede 
ralinis oro biuras 
pranašauja:

Bendrai gražu; nors kiek de- 
besiuota; šalčiau; stiprokas žie
mių vakarų vėjas.

Vakar tempei ?* u ros
buvo 39° ir 31° E.

ROSEBURG, Ore., gruod. 3. 
šiai dienai'— Septynias mylias į šiaurę 

nuo Roseibudo susikūlė, ištrukęs
- - - iš bėgių, greitasis Southern Pa- 

cific Shasta traukinys. Apie dvi
dešimt pasažierių buvo sužeisti, 
kai kurie pavojingai.

Du pasažieriniai ir vienas pa-

Užsienio laikraščiai nuolatos 
paduoda žinių apie, paplitusius 
Rusijoje valstiečių neramumus, 
o Michailas Kalininas, Sovietų 
Sąjungos prezidentas, savo 
kalboje, pasakytoje praeitą 
šeštadienį trečioje centralinio 
vykdomojo komiteto sesijoje, 
štai ką pareiškė:

“Mes turime pagerinti savo 
žemės ūkį ir padidinti produk
ciją. Jei mes tos problemos ne
išspręsime, tai aš nežinau, ar 
komunistų režimas gali egzis- 
tuotiį arba ar gali gyvuoti dagi 
pati sovietų valdžia.”

Taip. Maskva pilna abejoji
mų. Politikanai ir diplomatai 
bando išgalvoti, kaip Rusija 
galėtų sukelti aukso ir subalan
suoti nepalankią savo prekybą, 
kaip ji galės išmaitinti pietų 
Ukrainos gyventojus, kaip ji 
nuramins valstiečius, kaip ap
rūpins juos reikalingomis pre
kėmis, kaip suvaldys “buožes”, 
tai yra turtinguosius ūkinin
kus.

Atrodo, kad j tuos klausimus 
niekur nesurandama atsakymų 
—nesurandama dagi nė Mask
voj. Nors ieškota jų jau per 
vienuolikę metų. į

O betgi komunistų partija te-'
belaiko valdžią savo kontrolėj, les jaustis tvirta savo pozicijo- 
Dešinė valdžios ranka, Ge-Pe-U, je, kai valstiečiai ir darbinin- 

što vagonas, nutrukę, nusirito arba politine policija, vis dar kai savo milžiniškoj masėj
|justi, ka<J jų materialinio gy-

kosi važinėjęs į Kijevą, Odesą, 
Poltavą, Charkovą ir į jų apie- 
linkių kaimus. Aiškių bado žy
mių jis niekur nėsąs pastebė
jęs, nors apie Odesą ir palei 
Juodąsias jūres galvijams jau 
kaulai prp odą imą kyšoti. Nie
kur jis dar nepastebėjęs orga
nizuotų sukilimų, tačiau visur 
radęs žmonių nepasitenkinimą 
■ nepasitenkinimą ne valdžios 
forma, bet tuo, kad gyvenimo 
sąlygos nė kiek ’ negerėja. Tą 
nepasitenkinimą turėjęs omenej 
ir prezidentas Kalininas, kai jis 
savo kalboj praeitą šeštadienį 
pareiškęs:

“Sovietų valdžia tik tada ga-

buvo
ims

Šiandie saule teka 7:01, lei- į pakalnę ir apvirto. Traukinys teibera galinga... 
džiasi 4:19. Mėnuo teka 11:57, ėjo iŠ Portlando į San Fran-, Per pastaras tris i 
vakaro. ’cisco. Daily Ncws korespondentas sa-

Traukinys užmušė vyrų 
ir moteriškę

' 9 DANVILLE,. III., gruod. 3.— 
Buvusių bolšev i k ų N<loli nu<> čin Bi* Foiir «‘'le- 

— * žinkelio traukiniui užgavus jų
; automobilį, buvo užmušti Fr. 
' Wilkins iš Chainpaign, III., ii 

Radek skundžiasi, kad Trockis Į jo žmona. '
ir jo draugai iŠtremime įnirš- Į ____________________________
tą be daktariškos pagalbos i ~

vadų likimas

kiečių komunistinės opozicijos 
laikraštis Volksvville išspausdi- 
no maskviškių lyderių ištrem
to komunistų vado, Radeko, at
sišaukimą į Rusų komunistų 
partiją. Tame atsišaukime Ra- 
dek sako, kad ne tik Trockis 
rimtai sergąs ir negalįs gauti 
mediciniškos pagalbos, bet se^- 
gą ir kai kurie kiti ištremtieji, 
žymus Trockio šalininkai. Jis 
sako, kad, pavyzdžiui, Sibiria- 
kovas nebepagydomai susirgęs. 
Aišky beveik mirštąs, o dakta
riškos pagalbos negalįs gauti. 
Taras, kurs yra ištremtas į pel
kėtą, nesveiką vietą, sergąs ti- 
fu.

Kongresas susirinko
WASHINGTONAS, gruod. 3. 

— šiandie kongresas susirinko 
paskutinei savo sesijai, kuri tę
sis tris menesius. Rytoj bus

savaitės. vonimo sąlygos iš metų į mė-. kongrese skaitomas prezidento 
ntas sa-llus vis eina geryn.” [Coolidge’o pranešimas.

GELBĖDAMAS Iš UGNIES 
DUKTERĮ, ŽUVO KARTU 

SU JA.

MERCED, Cal., gruod. 3.— 
Vietos gyventojas O. Gove, ban
dydamas išgelbėti iš degančių 
namų savo trejų metų dukterį, 
kartu su ja žuvo liepsnose. 
Mergytės motina, kuri bėgo pa
skui vyrą jos gelbėti, taip skau
džiai apdegė, kad vargiai bepa- 
sveiks. Namai sudegė.

Kalėdų Dovanos
7 elegramu

Kai jus mąstysit apie pasiuntimą dovanų savo 
giminėms Lietuvoje — siųskit pinigais ir dėl 
greitumo siųskit telegrafu per “Naujienas”. 
50 centų užmokėdami už telegramą, jus pagrei- 
tinsit pinigų išmokėjimą ant keliolikos dienų ir 
padarysit didesnį siurprizą savo žmonėms ar 
šeimynoms.
Telegrafuokit pinigus Lietuvon per “Naujie
nas”! Kas vakarą iki 8 ir nedėliomis nuo 10 ry
to iki 2 po piet.

• NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago, III.

“Sustabdo mano 
šalčius!”

'lUH be 
Cdlitor-

■ Ar nrinati. kad l tirpo nepalyginamai 
ra Kiliau ijii*. Jis pagydo man Ai" 
jokių vidun įmanių vaistų*', sako 
itin bianierius.

siu yra lengus, patogus, irrcil**. tikras 
ir saugus budus pašalinti šalčiu*—ir kiek
vienas turi j) žinoti. Ištrink krutinę Ir 
gerklę su Turpo—pakvėpuok garų pašildę. 
Turpo Aaukštely—kiekvienas šaltis bus grei
tai iiiik.įlelas lokiu gydymu. Geras senasis 
ti rpi imas—»uium.'tHs su raminančiu mento
liu ir gydančiu kamforu—senos ir išbandv- 
tos k'vdiKdčs.—1x1 Kentkarčių įrodytos kaipo 
veiksmingos—štai paslaptis pastebėtino veik- 
Komuninio Turpo. Tik už 3.Se Kaukite di- 
deli puodeli šios koncentruotos sveikatos 
iilH.raudos iš jūsų aptiekiiunko ir niekad 
nebūkite be jų savo namuose.

Turpo
Greita, Tikra, Saugi Pagelba

tu-

\yhenFood 
Sours

Daugelis žmonių mano, kad jie
ri “užkietėjimą”, kuomcl ištikrųjų 
yra viduriuose rūgščių, kurias gali
ma pašalinti į penkias ar dešimtį 
minučių. Veikmingas vaistas prieš 
rūgštis Phillips Milk of Magnesia 
greitai padaro virškinimą normaliu.

Phillips tuojaus panaikina visą 
rugštumą ir gasą tuoj po valgio. Jis 
pašalina visus nesmagumus, kurie 
gali kilti už poros valandų po valgio. 
Ir kaip smagus vaistas jį imti! Ir 
kaip geras jis yra dėl sistemos! Tai 
ne deginančioji doza sodos — kas 
yra tik laikinė pagelba geriausiame 
atsitikime — Phillips Milk of Mag
nesia daug didesniame kiekyje neu
tralizuoja rūgštis.

Sekamą kartą, kada didelis valgis, 
ar perdaug riebus maistas suteiks 
nors mažiaus} nesmagumą, paban-

PHILLIPS
r Milk
of Magnesia

naaar aMavaiaaBBaaw aa ♦ MMaia* ■rn « am w

KORESPONDENCIJOS
Philadelphia, Pa

“Open Forum'* susirinkimai

Tarp

pereito mėnesio 
mus tarp anglų 
vertės kultūrinių 
kitu vakaru yra 
Forum” (atviro 

čia yra pa-

Su pabaiga 
prasidėjo pas 
daugelis geros 
vakarų,
žymus “Open 
teismo) vakarai, 
kviečiami žymus šalies kalbėto- 
jai-prelegentai, /r jie tam tik
rais svarbiais klausimais išdės
to savo nuomonę kuoaiškiausiai 
įrodydami faktais. Po kalbėto
jo kalbos, iš publikos galima 
duoti klausimus, į kuriuos jis 
duoda atatinkamų atsakymų, 
taip kad susirinkusi publika vi
suomet gauna aiškų suprati
mų apie kalbama dalyką. To
kios didelės svarbos prelekcijos 
visuomet yra vertos klausyti 
tiems, kurie nors dalinai su
pranta anglų kalbų. Aš ma
nau, kad lietuviai, taip sakant, 
jau dabar yra “negrinoriai”, 
bet amerikonai, tad bus labai 
gerai dėl tų, kurie nepatingės 
ir nuvyks nedėliomis pasiklau
syki virš kalbamų pamokų. Ka
dangi pas mus dabar nedėliomis 
visokios pasilinksminimo vietos 
yra uždarytos ir žmonėms nėrh 
kur kų naudingo išgirsti, tad jau 
iš šito atžvilgio negalima atsi
sakyt nuo lankymo Open Forum

mųsi”. Kalbėtojas vaizdingai iš- 
rodinčjo karų žalingumų, tiks
lus ir kas liaudį traukia-jpina į 
karus. Jis taip pat faktais įro
dė, kad pasaulis da niekad ne
buvo taip daug prisirengęs prie 
karo, kaip dabar. Patarė, kad 
kiekvienas rimtai susidomėtų 
gręsiančiu karo pavojum.

—Kazys.

So. Boston, Mass
Drg. St. Michelsono vakarienė

Lapkričio 25 dienų, Lietuvių 
svetainėj atsibuvo socialistų su
rengta vakarienė. • Surengė jų 
socialistai dėl drg. Michelsono, 
kuris tik kelios savaitės atgal 
kaip pargryžo iš Lietuvos, ir 
kų jis ten patyrė, viską mums 
susirinkusiems papasakojo. Jis 
papasakoja, kad dabar Lietuvoj 
viskas atrodo blogai, gyveni
mas sunkus ir liūdnas, laisvės 
nėra, žmonių šimtai kalėjimuo
se (du šimtai vien socialdemo
kratų), šalį valdo ne Smetona 
ar Voldemaras; bet leitenantai; 
ale ši valdžia ne pastovi, ji 
grius, ir jos viėtų užims demo
kratiška valdžia, t. y. socialde
mokratai su liaudininkais, nes 
jie dabar kad ir slaptai, ir labai 
sunkiose aplinkybėse, daug nu- 
kęsdami, veikia ir tikisi, kad 
virsus bus jų.

Pittsburgh. Pa.
SLA 86 kp. organizuoja jaunuo

lių kuopą. — Jaunuolių vaka* 
ras.

Pas mus, Pittsburghe, ikišiol 
jaunuolių organizavimą

kauskutis — smuiko solo; Fran- 
ces Ramanauskutė — dainavo 
solo; Jonas Pabarčiukas — dai
navo solo; Matilda Dovidutė — 
smuiko solo; Ona Valkauskiutė
— piano solo; Bėrutė Dovidutė
— gražiai ir tinkamai eiles pa- 
leklamavo. žodžiu sakant, visi 
jaunuoliai savo užduotis atliko 
kuogiužiausiai ir publikai pati
ko.

Garbė jaunuolių tėvams, ku- 
nesigailėdami nė išlaidų,

darbu jaunuolius taip gražiai savo vaikučius mo- 
SLA.

Ketvirtoj u kalbėtoju buvo Jo
nas K. Mažiukna. Reikia pasa
kyti, kad Mažiuknai geriausia 
sekėsi kalbėti ir buvo gyviau
sia ir įdomiausia kalba SLA. 
reikalais.

Kalbami susirinkimai įvyksta 
sekamai: “Labor Institute, 862 
Locust St., kas sekmadienį, 
kaip 3:30 po pietų. Antras su
sirinkimas įvyksta Brcnd St.

i teatre, prie So. Broad St., Kaip 
8 vai. vak. Į abu susirinkimus 
publika yra kviečiama kuo- 
skaitlingiausia lankytis ir yra 
įleidžiama dykai. Da tenka pa
sakyt, kad susirinkimai atsibu- 
na gana rimti, bepartyviški ir 
ne sektantiški.

Praeitų sekmadienio vakarų, 
25 d. lapkr. Open Forum kalbė
jo Scott Nearing, temoje “Ka-

i ras ir kodėl vėl prie jo rengia-

Todėl draugas Michelsdnas 
pats padarydamas pradžių, pra
šė susirinkusių kiek kas gali 
paaukoti dėl socialdemokratų. 
Tapo surinkta $21.50.

buvo susirinkę su 
visi, taip sakant, 
valgiai ir užsigėri-

žmoni u 
virš 100 ir 
rinktiniai; 
mai buvo
(žinoma, svaiginančių gėrimų 
nebuvo).

Reikia pastebėt, jog vakaras 
buvo biaurus, nes pas mus tų va
karų iškrito pirmas sniegas, ir 
tai su vėtra ir šaltu oru, o ir 
prisnigo pusėtinai.—Raulinaitis.

i

apie
prie SLA. daugiausia buvo tik 
kalbama, o praktiško darbo tai 
kaip ir nebuvo. Bet jau šiuomi 
galime pasigirti, kad ir pas mus • 
pradedama ne tik žodžiais, ale rie 
ir praktišku 
organizuoti prie SLA. Ir su kiną ir auklėja, 
praktišku darbu pirmiausia pa-1 Kalbėtojais buvo studentas P. 
sirodė North Sidės SLA. 86 Dargia, kuris kalbėjo apie lie- 
kuopos darbuotojai. Teko suži-, tuvių judėjimo Suvienytose Vai
noti, kad apie penkiolika jau- stijose istorijų ir ragino jauni- 
nuolių pareiškė noro sudaryti mų prigulėti prie SLA. Antru 
jaunuolių SLA. kuopų.

Lapkričio 8 d. SLA. 86 kp., North Sidės lietuvių veikėjas. 
Lietuvos Sūnų Svetainėje, bu- Ragino jaunuolių tėvus rupin- 
vo surengus jaunuoliams vaka- tis, kad jų sūnus ir dukterys 
rų, susidedantį iš dainų, muzi- liktų SLA, nariai. Trečiuoju 
kos, deklamacijų ir prakalbų, [kalbėtoju buvo S. Bakanas. Ir-

Muzikalį programą išpildė pa- gi kalbėjo apie SLA. ir ragino 
tys jaunuoliai sekamai: F. Vai- jaunimų prigulėti prie SLA.

kalbėtojum buvo F. Pivariunas,

Pabaigus Mažiukr.ai Kalbėti,' 
tūlas bolševiku agentėlis ir pra
dėjo dalinti lapelius su parašu 
kokio ten “Progresyvio” Komi
teto. Tie lapeliai yra spausdinti 
Chicagoj ir juose šmeižiama S. 
L. A. Pildomoji Taryba. MaŽiuk- 
na paėmęs vienų tų lapelių da
vė tinkamų atsakymų lapelių 
autoriams ir jų skelbiamiems 
neva faktams, iš ko publika tu
rėjo jvales gardaus juoko. Net 
ir lapelių dalintojas sarmatijos 
daugiau lapelius bedalinti.

Tvarkos vedėjas buvo Jonas 
Pabarčius, SLA. 86 kp. pirmi
ninkas. Publikos buvo pilna Lie
tuvos Sūnų Svetainė ir visi gra
žiai užsilaikė.

Vakarą uždarius, publika ne
siskubino skirstytis ir buvo iš
reikšta pageidavimų, kad ir

Antradienis, gruod. 4, 1928 —. .....——,--------------
daugiau panašių vakarų butų 
parengta.

Poni Marijona Šimkienė, SLA. 
86 kp. sekretorė, apsiginklavus 
SLA. įstojimo aplikacijomis, 
darbavosi tarp publikos. Reikia 
pasakyti, kad gerb. Šimkienė 
yra < ia gimus ir augus, bet yra 
Rera SLA darbuotoj a. Nėra mu- 
žiausios abejonės, kad gerb. 
Šimkienei seksis ir jaunimas or
ganizuoti geriau, negu kam ki
tam.

Aš linkiu geriausio pasiseki
mo SLA. 86 kp. darbuotojams 
organizavime jaunimo ir lai bū
na pavyzdžiu ir kitų Pittsbugho 
dalių SLA veikėjams.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

GEBB. Naujienų skaityto-^ 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose. 

>•_ z

Kas Amerikoje gali
ma padaryti už 50c?
Jei Tamsta nepamiršai savo 
giminių Lietuvoje, tai už 50 
centų gali užsakyti jiems vi
siems metams savaitini pažan
giosios minties laikraštį

“Lietuvos Ūkininką” 
kurio kaina visiems 1929 me
tams Lietuvoje nustatyta tik 5 
litai (50 am. centų). Atsiųsti 
“Lietuvos Ūkininkų” i Ameri
ką visiems metams kainuoja 2 
doleriai.
“Lietuvos Ūkininkas” seniau
sias Lietuvoje laikraštis, nes 
eina nuo 1905 metų. 1929 me
tais jis švenčia savo 25 metų 
gyvavimo sukaktuves.
“Lietuvos Ūkininko” vyriausias 
uždavinys kelti Lietuvos liau
dies sąmonę, kelti savo Tėvy
nės apsišvietimų ir kultūra.
“Lietuvos Ūkininkas” eina kas 
savaitę 16 puslapių didumo, 
kiekviename numeryje nagrinė
damas įvairiausius poli tikos, 
žemės ūkio, mokslo, sveikatos 
ir kit. klausimus, taip pat pa
tiekia visas įdomiausias viso 
pasaulio žinias.
“Lietuvos Ūkininkų” dėl to Lie
tuvos sodžius labiausiai mėgsta. 
Užsakydamas už 50 centų savo 
giminei Lietuvoje “Lie t u v o s 
Ūkininką” Tamsta padarysi tik
rai amerikoniškų biznį: apdo
vanosi gimines, suteiksi jiems 
progos šviestis ir prisidės! prie 
liendro savo tėvynės kultūriš
ko pakėlimo.

Columbia Rekordai
Nauji Lietuviški Rekordai, po 10 colių, ant abiejų pusių, 

groja ant kiekvieno Fonografo. Kaina 75 centai vienam. Tė- 
mykite. šitie visi rekordai yra padirbti nauju elektriniu pro
cesu, yra labai aiškus ir garsus.

“Aido”
16068E

16067F

Choro iš Brooklyno, N. Y.
Neverkit pas kapų.
Tykus buvo vakarėlis 

-Važiavau dienų — Sirpsta 
noksta avietėlės.

Vakarinė daina.

“Ufos 
161071

16031F

160351-'

160361-

EI362

E7025

160091-’

161061’

16O7E

160721’'

I6073E

160781*' Eina pati j kankinių. 
Mergytę prigavo.

Justo Kudirkos
16051 Džingeliukai.

“Dul dul, dūdelė”.

Choro, Brooklyn, N. Y.
• Dziindzi-Drinidzi (Muzika 

Vanagaičio).
Nesivalkiok tu nakčia.

Juozo Babravičiaus
Aguonėlės.
Kur bakūžės samanota.
Tykiai, tykiai Nemunėlis 

teka.
Visur tyla.
Bernužėli, nes’voliok.
Ne margi sakalėliai.

Jono Butėno
Padainuosiu gražių dainų.
Našlys.
Kur upelis teka.
Viltis.
Noriu miego.
Plauke žąselė.
Oi, mergele.
Stasys.
Poniukas,
Poniukas,

Dalis I.
Dalis 2.

(.1 uoki ilgos.)Vanagaičio
Karvutė.

Doleris.
Sliarkey daina.
Munšainukas.
Beikia lept, Dalis
Keikia tepi, Dūlis •>

Lictuvių Tautišku Orkestrą 
16101F

160971’’

160711'

160031’

Panemunės gegutė (Polka) 
Sprogsta medžiai, dygsta 

žolės (Polka).
Jaunimo polka, 
žemaičių polka. 
Anksti rytų kėliau. 
Voveraitė.

Liaudies Orkestrą 
(iaidžio polka. 
Lėtutė polka.

Kastancija Menkcliuniulė 
16075F Bernužčl, nevesk pačios.

Naktis svajonėms papuošta.

161081’

E7256

16021E

Liuda Sipavičiūtė
Bėdų, kad giltinė neėda.
Vasaros naktys.

Bažnytinės Giesmės 
Gul šiandieną.
Sveikas Jėzau Mažiausias.
Kūtelė.
Gloria.
O lu palaimintu Kalėdų 

naktis,
O ištikimoji pušis.

1605F Ei, Kalėdos.
Kalėdų pasveikinimas.

160J1F Kai jau Kristus gema.
šventa naktis.

160225F

&&

Cecil “Babe” Dye 
Vadovaujantis Lošėjas, 

National Hockcy Leagu<
Cecil 

“Babe” Dye 
Dešiniojo 

Sparno. N. Y. 
Americans 

Hockey Kliubo

“Aš pastūmiu 
šalin kūno rie- 
bintojus—
duokite man Lucky 
vietoj ju” c

(LUCKĄ 
įfįįlKįj.

z Imkite
Lucky vietoj 
saldumyno

“IMKITE LUCKY 
VIETOJ SALDUMYNO.”

“Hockey! Tai yra vadinamas 
‘smarkiausiu lošimu pasaulyje.9 
Ir tikėkite man, jog tikrai taip 
yra! Be tinkamo fizinio stovio 
žmogus negalėtų išlaikyt nei pen
kių minučių ant ledo. Per didelis 
svoris yra pavojingas—tai taip* 
kaip nešimas per didelio bagažo. 
—Aš pastumtu šalin kūno rie- 
binto jus—duokite man Lucky 
vietoj jų. Vienintelis būdas, kaip 
aš galiu rūkyt ir vis dėlto pasilai
kyt sveikas ir vikrus, tai yra lai
kytis įsikibus į Luckies. Senieji^ 
mylimieji Lucky Strike turi tokį 
kvapsnį, kad jis yra O. K. dėl 
manęs, kuomet po akių painiojasi 
saldumynai; tai aš ir patraukiu 
užsirūkęs Lucky su pasitenkini
mu, žinodamas, jog Luckies nie
kados nepakenks mano gabumui 
žaisti tą žaismę, kurią aš myliu.”-

TAM tikra, aprubežiuota [cukrau* 
proporcija maiste yra patartina, bet 
žinovai griežčiausiai pabrėžia, jog per- 

didelis daugis riebinančių saldumynų 
yra kenksminga ir kad Amerikos žmo
nės perdaug valgo tokių saldumynų. 
Todėl, vardan apsirubežiavimo, mes 
sakome:

už 50 centų!
Pinigus ir savo giminių adre
sus “Lietuvos Ūkininkui” pra
šome siųsti tokiu adresu:
Kaunas, Gedimino g-vė No. 38.

JOS. F. BUDRIK.inc
Muzikos Krautuvė, 

3417 S. Halsted St., Chicago, III.

“It’s toastecT Nei Jokio Gerkl*į Er-®^)*1”5. Kosulio.

<t) JflS8<Tho Arv-rJc.- n Tobnccn Cr>., Manuf»cturer»
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Naadojamas Išlaukiniai nuo 
Skaudamų muskulų

> Reumatiškų skausmų 
Strėnų diegimo 
Galvos skaudėjimo 
Influenzos 
Išsinarinimų 
Nusimuiimų.

stačiai iJ

Nusipirkite originali viriaus 
penkiasdešimt metų senumo I

INKARO vaisbaienkli, ant pa
kelio apsaugoja Jus. Milijonai bon- 
k u parduodama kas metai.

Knygutė, kurioje pilnai nurodo
ma kaip vartoti PAIN-EXP£L- 
I.ERIS. pridedama prie kiekvieno. 
l>onko*. Minimoj knygutėj taipgi 
iiaiikųiam* .mulkmenitkai kokiuo
se atsitikimuose galima naudoti Jis 
Jinimentas.

Visose Vaistinlse 
35c. ir 70c. ui bonkg. 

Arba uisisakykite

KlllS 
PA! N

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

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

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skansmo

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 plyskeliu.

Labai raminantis 
senesniems 
žmonėms

Nuolatinis kurtus kosulys, 
nervus ardantis ir silpninantis, 
nuolatos pasikartojantis, yra 
paprastas dalykas pas senes
nius žmones. Foley’s Honey and 
Tar (’ompound, jau iš vardo 
prižadantis pagydimą, tuojaus 
uždeda gydantį, raminantį dan
gtį ant suerzinto paviršiaus, ir 
pagelba būna ūmi. Kiekvienas 
junginys Foley’s Honey and 
Tar Compound yra veiksmin
gas ir stipins. Malonus imti, 
priimtinas net ir opiausiems 
viduriams, neturi opiatų. Pa
bandykit jį.

Parsiduoda:
L. P. Hannema,

10721 Wentworth Avė.
G. A. Malinsky,

1801 S. Racine Avė. kertė 18 gt.
Wm. Broniarczyk,

•1459 So. Wood St.
Grant VVorks Drug Store,

4817 W. 14th St., Cicero, 
John Maląchovvskas.

( ari F. Worm,
3359 S. Halsted St., kertė 34 gt.

<--------- -----......................................... <

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija 

$5
Atidengia priežastį ir randa 
paslėptus simptomus ligos.

Pavelykite D-ru C. C. Singley 
patarti jums. Jis yra patyręs vi
sose ligose. Jis turi 40 m. prak
tikos ir gali gydyti sifilį, nerviš
kumą, draugijines ligas, pagelbės 
jums atgauti vyriškumą, fakti- 
nai jis gali subudavoti iki tokio 
vyro koks buvote pirmiau. Ten 
yra tik vienas pastovus ir tikras 
gydymas ir jis vartoja jį.

Dr. C.C. Sinjrley, M.D.
20 VV. Jackson fioulevard 

Suite 1615,

Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedčl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

.....................——■

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Birute” scenoj
Gruodžio 2 d.. Lietuviu Au

ditorijoj “Birutės” choras vai
dino M. Petrausko liaudies ope
rą “Birutę.”

Bendrai imant, vaidinimas ir 
dainavimas išėjo gan gerai. 
Malonu buvo matyti scenoj A- 
merikoj gimusį jaunimą. Dau
geliui gal yra sunkoka lietuviš
kai kalbėti. Bet scenoj jaunuo
liai gražiai tarė žodžius ir tin
kamai mokėjo savo roles. Tai 
rodo, jog jie rūpestingai sten
gėsi atlikti savo pareigas.

Varyti dalyvius per šerengą 
nemanau, — tatai palieku ki
tiems, kurie yra labiau kompe- 
tentiški. Pasitenkinsiu tik ben
dromis pastabomis.

Asmeniškai man dainavimas 
patiko geriau, negu vaidinimas. 
Nemokėjimas rolių yra gan blo
gas dalykas. Kuomet vaidinto
jas pradeda kalbėti ir paskui 
nebaigęs sakinio sustoja, kad 
“atsikvėpti” arba, tiksliau sa
kant, kad pagauti suflerio žo
džius, — well, įspūdis pasidaro 
visai nekoks. Buvo bereikalin
gų pauzų ir “Birutę” vaidinant: 
tiesu, nedaug, bet butų buvę 
geriau, jeigu jų visai nebūtų 
buvę. Antra vertus, ne retai ir 
profesionalai artistai suklum
pa, tad iš mėgėjų reikalauti to
bulumo nei negalima. Tuo la
biau, kad jų darbo sąlygos nė
ra tokios, kokios turėtų būti: 
rengiasi jie paskubomis ir ne
turi laiko tinkamai savo roles 
apmąstyti.

Vieną dalyką vienok reikia 
ypač pabrėžti: jaunieji prieš 
publiką kvotimus išlaikė, ir iš
laikė gerai. Jeigu pirma dar 
buvo bet kokių abejonių tuo 
atžvilgiu, tai dabar jos prany
ko. Su kuo tik teko kalbėtis, 
tie apie “Birutės” vaidinimą 
atsiliepė gerai. Publika, kurios 
buvo susirinkę itin daug, savo 
patenkinimą taip pat išreiškė 
ir gausingais aplodismentais. 
Pravartu pažymėti dar ir tai, 
jog “Birutė” gavo kelis naujus 
rėmėjus. Rėmėjais būti jie pa
tys pasisiūlė. Vienas jų parei
škė: “Birutė” tikrai gražų dar
bą dirba ir užsitarnauja para
mos. Todėl ir aš prisidedu su 
savo dešimke.”

.Juo tolyn, tuo “Birutės” cho
ras darosi geresnis. Didelis 
kreditas už tai tenka p. K. Ste
ponavičiui, jaunam ir gabiam 
“Birutės” vedėjui. Palygina
mai per trumpą laiką jis suge
bėjo pritraukti prie “Birutės” 
gražaus jaunimo ir sumokyti 
chorą gerai dainuoti.

Prie “Birutės” pastatymo 
prisidėjo ir p. Kl. Jurgelionis, 
kuris sumokino vaidintojus. Jis 
mažai teturėjo laiko tam dar
bui, bet ir per tą trumpą lai
ką daug padarė. Tą faktą pa-' 
tys vaidintojai pripažįsta. P. 
Sarpalius, “Birutės” veteranas, 
parūpino tinkamą orkestrą.

—N.

1TUBBY

Roseland

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telio susirinkimas bus šį vaka
rą Strumilo svetainėj. Taps iš
duotas raportas iš buvusio Ra
telio vakaro. Taipgi yru už- 
kvietimų vaidinti kitoms drau
gijoms. Todėl visi nariai būti
nai susirinkite. Valdyba.

Iš real estate lauko

Pon and Co., gerai žinoma 
pietinėje miesto dalyje real es
tate firma, atidarė naują sub- 
diviziją, pavadintą Riverside. 
Ši tobulinamoji žemė randasi 
prie Cahimet upės ir Halsted 
gatvės (127-ta gatvė). Kalba
moji viela yra Chicagos miesto 
ribose. 'lai gal būt vienintelis 
nekilnojamos savasties gabalas 
pardavimui Chicagoje, kuris 
susisiekia su vandeniu (upe), 
šios savasties plote randasi 
taipjau Riverside Pleasure Club 
ir tame plote savininkai pri
klauso kliubui kaip nariai, be 
mokėsiies. Gera viela sportams, 
kaip pav. maudymuisi,, irklavi- 
muisi, žuvavimui, taipjau arti 
randasi vieša golfo aikštė. Su
planuota apielinkei parkai, pa
gražinimui apielinkės medžiai ir 
tiltai per slėnį. Tai yra gera 
vieta tobulinimui ir galima ti
kėtis, kad ištobulinti ją pavyks 
greitai.

NAUJIENOS, Chicago, III.
..............................................

vijų, avelių, kiaulių — ir taiNaujas valstybės 
gynėjas

Valstybės ginėjas R o b e r 1 
Crowe pasitraukė iš ofiso. Jo 
vietą užėmė John A. Swanson. 
Savo štabo nariais naujas val
stybės gynėjas paskelbė pasi
rinkęs John Ė. Northupą, J. 
Elint Byrne. Frank J. Loesch’ą, 
kuris vadovavo tyrinėjimui 
skandalų ir teroro žygių ryšy-
je su primary dienos balsavi
mais.

Swanson, sakoma, artimoj at
eity pradėsiąs smarkų vajų 
prieš gembleravimo įstaigas* o 
taipgi prieš kriminalistus Chi
cagoje.

Dvi parodos
----------- Į

Chicagoej šiuo laiku yra dvi į 
svarbios parodos. Vienakių tai 
gyvulių paroda stokjarduose, o 
kita oro aviacijos (orlaivi- 
ninkyslčs) paroda Coliseum 
trobesyje.

Patartina tėvams nuvežti 
vaikus, j tas parodas. Visiems 
žinoma, kad vaikai labai domi
si aeroplanais, kad ne vienas

ne bot kokių. J stokjardus pa
rodai sugabenta geriausi gyvu
lių pavyzdžiai, kai kurie jų lai
mėjusieji jau keleis atvejais 
prizus, įkainuojami tūkstan
čiais dolerių. Be to, parodoje 
v ra kuone visu šios šalies val- ■ • •
stijų pavyzdžiai javų ir pašaro, 
paveikslai moderniškų formų, 
etc.

Vakarais duodami progra-
mai. Didžiuliame trobesyje ro
domi gyvuliai, lošiama polo, 
groja bertas. Ir tai kaštuoja 
pamatyti suaugusiems 50 cen
tų ypalai, jaunuoliams tik 
25c. — Reporteris.

jų karpo popierailes arba skal
do šakalius “orlaivius” dirb
damas. Kiek smagumo tokis 
bernaitis turėtų pamatęs arti, 
apžiūrėjęs iš visų pusių tikrą,' 
skriejanti dausose aeroplaną! i

Kai dėl gyvulių parodos, tai 
ir ji nepaprastai įdomi. Tik įsi
vaizduokite, kad parodoje yra 
apie 12,000 galvų arklių, gal-

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

Cabinet Sėt 69 su 8 A. C.
$148.00

Console 79-A su tūbomis,
Equasonne Spykeriu .ir
yisku° $229.50
kaina

Senior Console Modelis IĮ 8 WI
89 kaina $375.00 ir aukš- .. in—i, jįjį
čiau. □

Budriko Korporacija širdingai kviečia 
Jus atsilankyti į jų krautuvę ir pasiklausyti 
šitos naujos Sparton Radios. Parsiduoda ir 
lengvais išmokėjimais, pritaisoma dykai ir 
garantuojama vieniems metams.

Jos. F.Budrik, inc
3417 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705.

pa-iqicia, nve 
got n all fiked 
OP Fote FOte

3
.i.u- ni'n—-r----------- ------—

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas Išeg- 
zaminavlmas atidengs Jūsų tikrų ligų ir jei aš apstirusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino ifcgzamin* 
rimo — 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 7:30 vakaro. 
Nedėtoj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

COUGį. BALSAM

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties navininko priežiūroj per 80 metu. Musų mot to t PATAR 
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims geredoj iki vi
durnakčiui. Lietam lašai, vanos ir prūdas visada.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd.
arti St Louit Avė.

CHICAGO, ILL.

3,000,000.00
Pasiųsta Lietuvon 
per “Naujienas”!

Trys milionai suvirsimi dolerių yra pasiųsta i Lie
tuvą per “Naujienų” raštinę, nuo to laiko kaip Lietuva 
tapo nepriklausoma.

Tai yra didelė suma sudėjus j krūvą, bet netaip di
delė pasklaidžius atskirai tarp daugelio tūkstančių kos- 
tumerių.

Virš 20,000 Lietuvos žmonių — didžiuma jų kart
kartėmis yra priėmę pinigus ir apsidžiaugę geru “Nau
jienų” patarnavimu.

IR DABAR
Kada artinasi Kalėdų Šventės, kada jus siųsite do

vanas j Lietuvą — jus ateikit ir pasinaudokit “Naujie
nų” patarnavimu. Nežiūrint kur jus gyvenat, “Nau
jienos” yra taip arti prie jūsų kaip artimiausioji pinigų 
persiuntimo įstaiga.

NAUJIENOS
1739 South Halsted St, Chicago, III.

That Boss Will Keep Them Away.
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$8.00 
4.00 
2.50 
1.50

.75

8c 
18c 
75c

$8.00
$7.00
$8.00

3c

Subscription Rates: 
per year in Canada. 
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per year in Chicago. 
per copy.
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drovė, 1739 So. Halsted St., Chicajfo, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
ChicaRoJe — paštu:

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

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...u................
Savaitei .........-.................
Mėnesiui . .... ...... ...............

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metama _____  17-00
Pusei metų ............................. 8.50
Trims mėnesiams ................. 1.75
Dviem mėnesiams ................. 1.25
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
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Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

KOMUNISTIŠKA “DEMOKRATYBĖ”

Šiek-tiek atsikvošėję, musų bolševikėliai dabar jau 
ima aiškinti, kodėl “trockistai”, Cannon, Abern ir 
Schachtman turėję būt pašalinti iš “workerių” partijos. 
Jų visi argumentai yra paremti ta mintim, kad Trockis 
pasidarė “neištikimas leninizmui”, tai jo pritarėjams 
negali būt vietos komunistinėje partijoje. Bet “stalin- 
cų” diktatūros garbintojai visai užtyli kitą, daug svar
besnį, klausimą: kokią teisę turėjo centro komitetas 
mesti tuos asmenis ne tik iš komiteto, bet ir iš organi
zacijos?

Cannoną ir Aberną išrinko į vvorkerių partijos pil
domąjį komitetą (o Schachtmaną — pavaduotoju) par
tijos suvažiavimas. Dabar gi juos pašalino iš tos įstaigos 
kiti pildančiojo komiteto nariai, kuriuos taip pat buvo 
išrinkęs tas pats partijos suvažiavimas. Taigi pas komu
nistus dauguma pildančiojo komiteto narių turi didesnę 
galią, negu suvažiavimas, — nors suvažiavimas yra lai
komas neva aukščiausiu partijos autoritetu.

Jeigu komunistų partijos centras turi teisę šalinti 
iš partijos įstaigų ir iš pačios partijos visus, kurie ne
sutinka su jų “nusistatymu”, tai tuomet centro žmonės 
pasidaro diktatoriai. Kiekvieną kartą, kai tik atsiranda 
jiems opozicija partijoje, jie gali ją išnaikinti ir tuo 
budu užtikrinti sau “amžiną” viešpatavimą — kol gy
vuos pati partija. Cannono frakcijos atsitikime prieš ją 
buvo pavartota aštriausioji bausmė, nepalaukus net ke
leto savaičių iki partijos suvažiavimo, kuris turi įvykti 
pradžioje ateinančių metų. Kodėl pild. komiteto daugu
ma taip skubinosi?

Dar tik šią vasarą Cannonas keliavo, kaipo partijos 
delegatas į Maskvą, į kominterno kongresą; o dabar 
staiga pasirodė, kad jisai yra toks “baisus” išdavikas, 
jogei negalima nė valandos ilgiau laikyti jį partijoje ir 
toje įstaigoje, į kurią jį buvo išrinkęs visos partijos su
važiavimas! čia yra viena iš dviejų: arba workerių par
tijos centro dauguma kažin ko labai persigando, arba 
jai buvo įsakyta apsidirbti su opozicija kuogreičiausiai. 
Bet ir vienam, ir antram atsitikime centro pasielgimas 
yra gryniausias sauvaliavimas, kurio jokia save ger
bianti organizacija nepakęstų.

Bet kitiems žmonėms komunistai nuolatos prikai
šioja “deniokratybčs niekinimą”, “despotizmą” ir “ca
riškus” darbus!

kos sakiniais p. Gerdauskas mėgina sudaryti skaityto
juose įspūdį, kad Gugis sėdėjo, kaipo iždininkas, su ki
tais Pildomosios Tarybos nariais dar tuomet, kai Ger
dauskas buvo tik pirmų kartų atvykęs i posėdį ir atsa
kinėjo j klausimus.

Tai yra melas. Tam posėdyje, kur Gerdauskas bu
vo “ekzamenuojamas”, nedalyvavo niekas, išimant šešis 
senuosius Pildomosios Tarybos narius. Komisijų atsto
vai (jų tarpe ir adv. Gugis, kaipo finansų komisijos pir
mininkas) buvo pasišalinę iš posėdžių kambario. Gugis 
tame posėdyje nieku budu negalėjo dalyvauti “kaipo iž
dininkas”, kadangi tik apie 11 vai. nakties tų dienų Pil
domoji Taryba išsprendė iždininko klausimų.

Gerdauskas užtiko naujųjį iždininkų Pildomosios 
Tarybos posėdyje tik ant rytojaus (trečiadienį), po to, 
kai jisai (Gerdauskas) atėjo j SLA. i’aštinę, kur jam bu- 
vo pranešta, kad jo kandidatūra tapo atmesta. Išgirdęs 
šitų nemalonių naujienų, Gerdauskas pareikalavo, kad 
Pildomoji Taryba dar kartų jį išklausytų, ir jisai buvo 
įsileistas į posėdį. Čia jisai reikalavo, kad Pildomoji Ta
ryba iš naujo apsvarstytų klausimų ir paskirtų jį, o ne 
adv. Gugį, iždininku, grasindamas priešingam atsitikime 
priversti Pildomųjų Tarybų jo reikalavimų išpildyti. Kai 
jo grasinimai nepadarė įspūdžio į Pild. Tarybų, tai jisai 
pasisiūlė per aštuoniolikų menesių eiti iždininko parei
gas be algos.

Apie šitų savo pasiūlymų “pasiaukoti SLA. labui”, 
jisai dabar jau neužsimena, nes turbut gudresni už jį 
žmonės paaiškino jam, kaip žioplai jisai su tokia “lab
darybe” įsišoko: viena, parode, kad už jo nugaros sle
piasi “skymeriai”, kuriems rūpėjo kad ir da čia taip įs
tatyti jį į iždininkus; antra, tuo savo atsisakymu nuo 
algos jisai sunaikino pagrindų bylai, kurių jisai planavo 
užvesti teisme dėl iždininko “džiabo” praradimo. Taigi 
apie savo “dosnių” propozicijų p. Gerdauskas dabar tyli, 
bet, vietoje to, jisai bando suklaidinti SLA. narius, pa
sakodamas jiems, buk Pildomoji Taryba jau buvo pa
skyrusi iždininkų, pirma negu ji apsvarstė jo kandida
tūrų ir įsitikino, kad apie reikalus, surištus su iždininko 
pareigomis, jisai neturi mažų mažiausios nuovokos.

Tai dar vienas įrodymas, kad SLA. viršininkai ge
rai padarė, neduodami tam bolševikų įrankiui įsiskverb
ti į atsakomingų vietų‘organizacijoje.

užsienių spaudoje, verčia ma
nyt, kad antram pusmetyje miš
kų kirtimas eina .smarkiau, ne
gu ėjo pradžioje metų. Todėl 
1924 metų laipsnis dar gali būt 
lengvai pasiektas ir prašoktas.

Bet sakysime, kad šiemet per 
ištisus metus bus išparduota 
miško viso už 36 milionus litų 
—ar tai nebus pavojingas Lie
tuvos ukiui dalykas?

Reikia atsiminti, kad Lietu
vos miškai jau buvo perdaug 
nuterioti per pirmuosius nepri
klausomo Lietuvos gyvenimo 
metus. Miškų kirtimu ypatin
gai stengdavosi užlopyti skyles 
valstybės ižde krikščionių da- 
mokratų valdžios, iv dėl to Lie
tuvos ūkininkuose buvo kilę di

delio nerimo. Lietuva jau buvo 
pasidariusi biednesnė miškais, 
negu beveik visos šalys Euro
poje, ir žinovai sakė, kad jei
gu miškų naikinimas eis tokiu 
pat tempu ir toliau, tai kraštą 
laukia katastrofa.

Tautininkų valdžia dabar nai
kina Lietuvos miškus, kuomet 
jau jų yra permaža. Ir naikini
mas eina sparčiau, negu ėjo per 
keletą paskutinių metų. Iš to 
gali būt labai liūdnų pasekmių 
kraštui.

Taipgi, kaip daugeliu kitų at
žvilgių, taip ir šituo atžvilgiu, 
dabartiniai Lietuvos valdovai ne 
atnešė naują “erą” kraštui, bet 
tęsia tą pačią netikusią politi
ką, kurią pirmiau s vedė kleri
kalai, tik dar paaštrindami jos 
blogumus.

Narsios moterys

GERDAUSKAS IR MELUOT NESISARMATIJA

“Laisvė” įdėjo p. J. J. Gerdausko pareiškimą, kurį 
jisai sakosi išsiuntinėjęs SLA. kuopoms, kviesdamas jas 
“apkalbėti susirinkimuose, ar tokis Pildomosios Tary
bos pasielgimas gali būt narių toleruojamas”.

Tam savo pareiškime “garsusis” kandidatas į SLA. 
iždininkus drįsta kaltinti Pildomąją Tarybą, kad ji, at
mesdama jo kandidatūrą, nesilaikė konstitucijos, — 
nors ten pat p. Gerdauskas pripažįsta, kad Pild. Tary
ba ne ignoravo jį, bet kvietė į savo posėdį ir tyrinėjo, 
ar jisai kompetentiškas užimti iždininko vietą, ir galų 
gale jį atmetė, suradus jį nekompetentišku. Ar jisai nori 
SLA. kuopas įtikinti, kad konstitucija neduoda galios 
Pildomajai Tarybai apie jo kompetentiškumą spręsti?

Bet p. Gerdauskas ne tik bando ištempti ant savo 
kurpalio SLA. konstituciją, jisai nesidrovi da ir pame
luoti. Jisai pasakoja, kaip Pild. Taryba, pasikvietusi jį 
į savo posėdį, paprašė jį atsakyti į tam tikrus raštu pa
tiektus jam klausimus ir kaip jisai tatai atliko. Paskui 
tęsia:

“Vienok aš prašiau, kad man daleistų P. T. po
sėdyje ypatiškai išsireikšti, ant ko ir sutiko, ir man 
įėjus į posėdį jau p. Gugis kaipo iždininkas dalyva
vo posėdyje. Tas man aiškiai parodė, kad mane ne
turėjo minties skirti ant iždininko, nors ir davė iš
pildyti klausimus ir tuoj liepė važiuot namo, o apie 
nuosprendį žadėjo pranešti laišku. O ponas Gugis 
tuoj po paskyrimo dalyvavo posėdyje, kaipo iždinin
kas.”

Apžvalgai
gą žinią, kad Lietuvos valstybės 
bankas rengiąsis duoti paskolą 
Vokietijai. Bet pasirodo, kad 
tikrumoje yra visai atbulai: ne 

(Vokietija ieško paskolos Lietu-
SOVIETŲ VALDŽIA l’ASVEI- voje, bet Lietuva—Vokietijoje.

KINO IR APDOVANOJO 
JAPONUOS MIKADO

“Lietuvos žinios” praneša:
“Japonijos karaliaus karū

nacijos proga SSSR vyriau
sybė pasiuntė sveikinimo te
legramą ir padovanojo jam 
brangų dailininko Kustodievo 
paveikslą ‘Mergaite nuo Vol
gos’. Paveikslą nuveš specia
lus kurjeris.

“Japonijos mikado gausiąs 
ir SSSR, ordeną.”

Komunistų valdžia siunčia 
sveikinimus ir dovanas karaliui, 
kuomet komunistų partija ir ko
munistų internacionalas agituo
ja, kad karaliai butų nuversti! 
Tuo gi tarpu ir komunistų val
džią, ir komunistų partiją bei 
kominterną kontroliuoja tie pa
tys diktatoriai (Stalinas ir jo

Apie lapkričio mėn. vidurį vo
kiečių “Vossische Zeitung”1 ra
šė, kad

“Lietuvos vyriausybė šiuo 
metu svarstanti paskolos Vo
kietijoje klausimą. Artimoje 
ateity Vokietijon vyksiąs Lie
tuvos Banko atstovas derėtis 
dėl paskolos su Vokietijos 
valstybės banko direktorium 
Schasht’u.

“Kadangi pusė viso Lietu
vos eksporto einanti į Vokie
tiją, tai sudarius su Vokieti
ja prekybos sutarti ir kilo 
paskolos sumanymas. Paskola 
busianti sunaudota geležinke
liams statyti ir žemės ūkio 
reikalams.
“Turėdami galvoje naudingą 

jiems sutartį, vokiečiai sutik
sią kredituoti
riausybę. Paskola 
nauju žinksniu sustiprinti 
kiečių įtaką Lietuvoje.”

Ne visus drąsuolius galime 
vadinti karžygiais ar galiū
nais. Štai vienas pavyzdis iš 
vokiečių teismo praktikos. Bu
vo teisiama viena vagilka. Ka
dangi ji buvo apykurte, jai lei
do nuo kaltinamųjų suolo pri
eiti prie teismo stalo. Už tei
sėjų kėdžių buvo didelis salės 
langas į sodną. Pirmininkui su 
vagilka besikalbant, ši, lyg di
delis katinas, staiga šoko ant 
teismo stalo, iš ten puolė pro 
langą, kurs skambėdamas su
dužo, ir įšoko į sodno krumus. 
Rodos ji liko net nesužeista ir 
niekas jos jau nebematė. — 
Tai pavyzdis psichopatiško drą
sumo, staiga gimusio ir staiga 
įvykdyto drąsaus sumanymo.

Kad drąsų žygį galėtų pa
vadinti karžygišku drąsdarbiu, 
jis privalo pasireikšti didelio- 
se, kilniose idėjose. Pavyzdžiu 
gali būti darbai kilę iš užsi
degimo kuria nors aukšta idė- 

pasiaukavimas visai 
labui, ar jų

randame ke-
Liuneburgo

Stagen, kuri

Lietuvos vy- 
busianti 

vo-

pasireiškia daugiau ištvermėj, Kaip Vaikų specialistai 
negu veiksme, iškyla visai ki- gydo konstipacija 
ta narsių moterų kategorija. _______
Ir niekur kitur jų tiek daug ___ ,_________* ‘
negalima sutikti, kaip prancu- vaikus yra priežastim dieglių,

1 • • • J •

Konstipacija pas kūdikius ir

zų revoliucijos metais. vidurių išpūtimo, odos neaišku-
Nuo Liudviko 16 mirties, 1,10 *r silpnina juos, kaip 

Paryžiuj veikė giljotina, kirtu- kad ir suaugusius žmones; pa- 
si galvas begalei įtartų pasi- daro juos P‘k^us, karščiuojan- 
priešiniine revoliucijai. Giljoti- ^us» neramius. Bet nevartok 
nos kurėju buvo Maratas. Ir suaugusių žmonių vaistų dėl kū
ne vienas prancūzas piktinosi djk*M> sako va^M specialistai. 
Marato kraugeriškais žygiais, 
kurie darė gėdą visam kraš
tui. Tada Kaenoj gyveno vie
na mergina — 1--------------
Korde. Ji nebuvo karaliaus ša
lininkė, bet jautė, kad tas 
žmogus slegia laisvę. Ji ilgai 
negalvojo. Atvyko Paryžiun. 

Kelis kartus ji vaikščiojo, kol 
diktatorius sutiko ją priimti. 
Maratas priėmė ją sėdėdamas 
vonioj. Narsioji mergina puo
lė jį ir nudurė, pataikiusi pei
liu į kaklą. Nė vieno mirksnio 
ji nesigailėjo taip pasielgusi ir 
jokios baimės neparodė. Nė 
kalėjime, ne matydama giljo
tiną, po kurios kirviu krito jos 
gražioji galva. Pakeliui į eša
fotą stovėjo minios žmonių, 
kurių daugelis pritarė jai. Kaž galvos skau
das iš minios paklausė, ar ke- Gijimo, didelio šalčio, Sliru- 
lias nesąs per ilgas. Šarlota i 
Korde šypsodama ątsakė: “To
kie žmonės, kaip aš, visada 
tikslo pasiekia’^

Greta jos galima pastatyti jUSų kepenys, skilvis ar vidu- 
ponią Rolan. Kai mirties bau- rįaį; nežiūrint kaip jūsų gal- 
smės dieną jai norėjo nukirp- Va skauda, kaip suvarginus jus 
ti plaukus, ji atsakė: “Palikit yra konstipacija, nevirškini- 
man plaukus, kad bent gale- mas, aitrumas ir paįrę viduriai 
čiau padoriai pasirodyti žmo- — jus visuomet

dikių, sako vaikų specialistai. 
Devynios dešimt nuošimčių jų 
pataria tik vieną preparatą dėl 
konstipacijos, šalčių ir kitų k u- 

Marė-šarlota d,ikių ir vaikų liK«- Jie sako 
Fletcher’s Castoria. Milionai 
motinų įrodė jų vertę, vartoda
mos per tris dešimt metų. Cas
toria yra grynai augalų, ne- 

i kenksminga ir skani. Tikroji 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą, šalinkis imitacijų.

Palaikyk kepenis ir 
vidurius veiklius su 

“Cascarets”

gusių vidurių ir kon- 
stipacijos

Gauk 10 centų dėžutę dabar. 
Nežiūrint kaip prastos yra

čia n padoriai pasirodyti žmo
nėms”. Kartu su ja į giljotiną geistinų pasekmių 
paskutinį kelią ėjo piniguočius | rets.
Lamarše. Tas vyras visas dre- . . 
bėjo nuo mirties baimės. Tuo Neleiskite savo
tarpu ponia Rolan buvo visai k^P^nims ar skilviui jus~ var- 
rami. Jai rūpėjo palengvinti i Pajmk Cascarets šį va-
galą savo bailiam kaimynui. pašalinki! galvos skau-
Kadangi jai teko eiti pirmai caitrumą svaigulius, 
po giljotina, ji tarė savo ne-; nervi^kumi>» skaudantį, pilną 
laimės draugui: “Aš noriu su- £aslL pukštų skilvį, strėnų 
mažinti skausmą, kurį jaustu- s^au4ėjimą ir visus kitus ne- 
mei tamsta matydamas mano j smagumus, išvalykit savo vi- 
kraują, dėl to užleidžiu tam- u.ri.uf nu? ^1SI^ tulžies ir
štai savo eilę!”. Panašiai ci sukietėjusių medžiagų, kurios 
gėsi Kamilo Demuleno žmona ir *imdo4 VIS,U8X nesmagumus. 
Lisil, kuri šypsodama sekė sa- , c*ntų dezuU, r*skla 
vo vyrui mirtin, ramindama katą’ Ja,mę " ska!**!ą g*lv* 
draugus, kurie kartu su ja ėjo per mencs,us. lalko- Nebus dau- 
po giljotina. Bet visų laikų giau nesmagių, vargingų dienų, 
moterys daugiausia laimi ten, Jei įUS ™tki“ nn^e Cas’ 
kur reikalinga didžiausios drą- ?re}S’ pV1S1 ^lekimnkai par- 

. . . . . 'duoda Cascarets. Neužmirškitsos — meiles ir aistrų kovoj. .. . v- . . .. . .
“N ž” vaiklJ — mažiukai viduriai 

taipjau reikalingi yra švelnaus
----------------------------------------- valytojo.

susilauksite 
su Casca-

viduriams,

Suteikia Poilsingą, 
Ramų Miegą 
kurio kenčiu nu<> prasto Sol Ellis & Sons

PLUMBING & HEATING
Geriausias materiolas, pigiausios 

kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
Ttl. Cicero 130

Žmonės, kurio kenčia imu prasto miego 
ir kurie atsikelia rytais pavargę ir nusika
mavę, turi iini Nura-Tone. 
preparatas padarys jūsų _ . . .
singij, padidins jėgų ir vciklimj nervu. mu
skulų ir organu, 
spėka ir energija p 
resni*. pagerės vir*l 
ir pūslės 
nugalėta ir 

Mis. - 
ko k;j. 
"Ntlga-Tone yra 
aš kada 
sveikatos ir 
miegoti 
kad negalėjau pakęsti jokio 
bar 
goresnė

Tas btebčtinus 
inicKa ramu poil-

Kada lai' bus atlikta, 
padidės, apetitas bus gc- 

virakHuiuaa, apsistos inkšti) 
susicizinimas, konstipai-ija bus 
abulna sveikata pagerės.

T. B. R<‘<1<1. Dari tii'hl. Ark., paša- 
Nuga-Toun padarė Jai. Ji suko: 

geriausias preparatus koki 
vartojau. AA buvau menkos 

ncgalėjuu dirbti. Aš negalėjau 
naktimis ir buvau taip nervuota, 

... triukšmo. Da- 
aš nebesu nervuota, mano sveikata yra 

aš gerai nitegli naktimis. Aš nie
kad negalėsiu užtektinai pagirti Nuga-Tono". 
Jeigu jūsų sveikata nėra tokia, kokia ji tu
rėtų Imti, jus turite imti Nuga-Touo — 
taip, kaip milionai kitų daro. Jum Kalite 
gauti Nuga-Tone kur tik vaistai yra purda- 
viiičjami. arba jusiį vertelga užsakys dėl 
jus iš urmo vaistynes.

ja, arba 
svetinių žmonių 
gelbėjimui.

Prūsų istorijoj 
lėtą pavyzdžių: 
mergelė Johana
1813 m., išgelbėjo savo gimtą
jį miestą nuo prancūzų,' pri
stačiusi prūsų kariuomenei 
amuniciją į pirmąsias pozici
jas; Eleonora Prochaska, kuri, 
degdama Napoleono neapykan
ta, pastojo savanoriu į Liu
ce vo savanorių eiles ir ėjo į 
kautynes prisidengusi karei
vio Augusto Renco vardu ir 
karžygio mirtimi žuvo ties 
Gerdu. Istorija mini Marę 
Verder, kuri, nenorėdama skir
tis su' savo vyru, ėjo su juo 
į karą, ir,, dalyvaujant greta 
vyro didžiajame Leipcigo mū
šy, ją mirtinai sužeidė. Sofi
ja Kriger, taip pat dalyvavu
si šneiderio vardu išsivadavi
mo kovose, buvo karaliaus pa
gerbta ir mirė 1848 m. Tos 
kareivingos moterys turėjo ne
maža vyriškumo. Tai matoma 
iš užsilikusio Johanos Ste- 
gen paveikslo. Jos veidas pla
tus, aukšta kakta, didelės mir
gančios akys, didelė nosis ir 
nepaprastai energinga burna. 
Tokią galvą galėtų nešioti ir 
vyriški pečiai. Bet, norėdami 
spręsti tą . klausimą, turėtu
mėm nusileisti į paslaptingas 
lyčių skirtumų gelmes ir pri
pažinti, kad gamta nėra lin
kusi griežtai išlaikyti vieną ab
soliutų schemą. Kovoj dėl ku
rios nors idėjos, kuri dažnai

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

—r-

UŽ

KAS IEŠKO PASKOLOS?

LIETUVOS MIŠKŲ 
IŠPARDAVIMAS

1928 m. 
už 18 
paslė

DAUKANTAS IŠEINA Iš 
VALDŽIOS

Vienas Amerikos korespon
dentas buvo pranešęs sensacin-

GYVENIMAS
Mineabds žurnalai

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Lietuvos krašto apsaugos ini- 
nisteris, gen. Daukantas, prieš 
kiek laiko buvo išvažiavęs į už
sienius ir jo ministeriją laiki
nai perėmė p. Voldemaras, ku
ris jau pirm to buvo ministeris 
pirmininkas ir užsienių reikalų 
ministeris. Dabar Kauno laik
raščiai praneša, kad gen. Dau
kantas nebegrįš į krašto apsau
gos ministerio vietą ir galutinai 
išėjo iš ministerių kabineto. Ji
sai busiąs paskirtas naujai iš
keptosios valstybės tarybos na
riu.

Reikia manyt, kad Daukantas 
nesutiko su Plechavičium, kuris 
yra generalio štabo viršininku. 
Kariuomenės generalis štabas 
šiandie yra tikroji Lietuvos val
džia. Voldemaras ir Smetona 
—jo tarnai.

Brooklyno “Vienybe” mėgina 
įrodyti, kad žinios apie “baisų” 
Lietuvos miškų išpardavimą 
esančios neteisingos, ir paduoda 
tokias skaitlines: 1924 m. buvo 
išgabenta į užsienį miško už 4G 
milionus litų; 1925 m.
30 mik, 1926 m. — už 28 mil 
1927 m.—už 28 mil. 
(per pirmąjį pusmetį) — 
milionų. Prie to “Vien.” 
bi:

“Reiškia, jei ir per

Paskutiniame sakinyje sakoma, kad adv. Gugis da
lyvavo Pildomosios Tarybos posėdyje, kaipo iždininkas, 
•Tuoj Po paskyrimo’T. Bet puresniais tos pačios ištrau-

antrų 
pusmeti tiek išveš, tai šiemet 
bus parduota miško už 36 
milionus litų ir nebus pasiek
ta 1924 metų laipsnio.”
Visų-pirrna, iš to, kad per 

pirmąjį pusmetį šiemet buvo iš- 
parduota miško už 18 milionų 
litų, da neišeina, kad tik už to
kią pat sumą bus išparduota ir 
per antrąjį pusmetį. žinios, til- 
pusios pastaruoju laiku taip 
Lietuvos laikraščiuose, kaip ir

JUSTICE ELECTRIC 
S'HOP

Didžiausia Lietuviu 
Elektros k r a u l u v 6 
Chieugoj. '.Lai kome 
vien Unijos Darbiniu. 
kilH, darome visokius 
elektros darbus, i r{* 
parduodam fisterius 
viski) elelriškij pigi, 
negu kas kitas.

4101 Archer Avė
LaJayette 3533 

... ■ '

Ten ir iš 
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienus ant jūrių 
Puikus trečios klcsos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W* Randolph SI. 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD

Prenumerata metami $1.50 
Pusei meti -----—----- $1
Kopija -------------------- 10<J

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

SLA. 191 kuopos nariai, šian
die priešmetinis susirinkimas

Visi nariai gerai žinome,' jog 
musu kuopos šiandieninis susi
rinkimas yra labai svarbus, nes 
priešmetinis, kuriame turėsime 
rinkti naujų kuopos valdybų ir 
daugelį kitų svarbių reikalų 
aptarti.

Gal vienas iš svarbiausių 
klausimų yra tai įstatyti kuo
pa į tas vėžes, kuriose ji pir
miau buvo ir kuo puikiausiai 
gyvavo. Prie dabartinės tvai
kus ir vadovybės musų kuopos 
susirinkimai neskaitlingi, nes į- 
vairių “prošenijų” svetimais 
reikalais per daug būna. Tas 
kenkia musų organizacijai.

Mano nuomone, mes nariai, 
atsižvelgę Į praeitį, turėtume 
rinkli nauja valdybą iš tų dar
buotojų, kurie ištikimai darba
vosi pirmiau. Pažiūrėkime į 
šias ypatus K. P. Deveiki, 
F. Stanislovaitį, C. Genį, F. Lu
koševičių. Iz. Tarul), M. Gaube- 
nj, P. Kočiuną, Jonikai!) ir 
daugelį kilų, kurie tikrai ir 
nuoširdžiai darbavosi SLA. ge- 
roVci.

lodei, ged), nariai, bukime 
visi šį vakarų savo kuopos su
sirinkime ir padarykime gera 
tvarkų, dalyvaudami visi ga
lėsime savo kuopos garbę atitai
syti. — Narys Bruto.

Roseland
Dar kartų apie p-lę Pečiukaitę 

ir komunistus

Komisarų širšės Roselande 
sujudusios dėl Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Batelio komisijos pa
reiškimo, tilpusiu “Naujienose” 
pirm keleto dienų. Todėl ma
tau reikalų dar kartą parašyti, 
kaip viskas klojasi.

Kiek laiko atgal Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Batelis rengė
si Margumynų Vakarui, ku
ris jau įvyko 11 d. lapkričio 
S Iru m ilo salėje.

To vakaro programų išpildy
me pasižadėjo dalyvauti ir p. 
Karolis Požėla, kuris yra taip
jau Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Batelio narys. Požėla būtent 
pasižadėjo suvaidinti vaizdelį 
“Sapnas.”

Bet, pasakė K. Požėla, jam 
busianti reikalinga padėjėja, 
kuri galėtų dainuoti. Jisai pa
reiškė, kad, jo manymu, šiam 
tikslui Lutų tinkama p-lė E. 
Peėiukaitė. Batelieėiai pastebė
jo p. Požėlai, kad komunistai 
neįeisiantys Pcciukaitei daly
vauti Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Batelio parengime: esą, Peėiu
kaitė taip darysianti, kaip ko
munistai liepsią, o komunistai 
yra priešingi Bateliui.

Buvo tečiaus paaiškinta, kad 
Pečiukai Ič neatsisakysianti da
lyvauti. Programe, girdi, daly
vaus p-iė Lilija Vainoriutė, ku
li šoks klasiškus šokius, o Pe
čiu kai tč pianų skambins. Girdi, 
p-ni Vainorienė prašiusi Pečiu- 
kaitės ir ši sutikusi skambinti 
pianų. Tada jau ratelieėiai su
tiko kreiptis į Pečiukaitę ir Ka
roliui Požėlai pavesta kviesti 
Pečiukaitę. Jisai ir padarė lai, 
nes Peėiukaitė tų vakarų Stru
milų salėje mokino vaikų chorų. 
Peėiukaitė sutiko dalyvauti•Z

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains

Alldrujgitu-J6c and 65c lar» aod tubei.
• Ctuktrao’* Muaiorolc(uuldcr fono)S5c.

Better than a Mtutard Plastrr

lAtlantic and Pacific Photo!

Namai, kur buvo laikomas išvogtas Billy Ranieri. Jie pri
klauso italų farmeriui, Andreyv Cappellano.

programų pildyme, lik pareika
lavo $10 atlyginimo. P-nas Po
žėla, o su juo kartu buvo p. 
Ludkevičia, Pečiukaitės sąly
gas priėmė.

Ir ne tik Pečiukaitę sutiko 
dalyvauti Lietuvių Scenos My
lėtojų Batelio programo pildy
me, ji leido gauti iš komisarų 
iežcdnevnos jos paveikslą — 
kata. Bet vėliau Peėiukaitė at
sisakė pranešdama apie tai 
Br. Liudkevičiui, vienam vaka
ro rengimo komisijos narių. 
Nuostolių delei šito atsisaky
mo Batelis neturėjo jokių, ka
dangi Pečiukaitės vieton gauta 
daug gabesnė dainininkė, bū
tent p-lė E. Stasiuliutė.

Rodosi, tuo ir turėjo visas in
cidentas užsibaigti. Bet kelioms 
dienoms praslinkus, komisarų 
iežednevnoje telpa Pečiukaitės 
vardu pareiškimas, kad ji neda
lyvausianti Lietuvių Scenos My
lėtojų Ratelio vakare ir kad ji 
nėra niekam pažadėjusi daly
vauti. Kitaip sakant, padaryta 
įtarimas buk K. Požėla ir B. 
Liudkevičius be jos, Pečiukai
tės, sutikimo sumanę panaudo
ti jos vardą L. S. M. Batelio 
vakarui.

Organizacija, kuri yra suren
gusi desčtkus vakarų, neberan
da nieko geresnio už |>-lę Pe- 
ciukailę pasigarsinti. K. Požėla 
ir Br. Liudkevičius — taipjau 
sugalvojo “pasigarsinti” tos pa
čios panelės vardu! Tikrai įdo
mu ar ne?

Aš leėiaus nužiurk), kad Pe
ėiukaitė ne pati sugalvojo tilpu
si komisarų iežednevnoje pa
reiškimų. Ji, kaip čia augusi 
mergaitė, veikiausia mažai nu
simano apie tai, kas darosi mu
sų lietuviškame gyvenime. Bet 

<ji mokina komunistų vaikų 
chorą. Taigi komunistai tur 
bu t “patarė” jai parašyti, o gal 
parašė “pareiškimą”, kuris ir 
tilpo komisarų gazieloje. O to
kių komunistų garbintojų Ro
selande yra: štai jums Šarki li
nas, Pakaušis, Jonaitis ir kiti.

Bet tiek to, komunistai per 
komisarų gazieta ne vieną kar
tą terliojo Lietuvių Scenos My
lėtojų Ratelį dėl Pečiukaitės 
vardo, lodei K. Požėla ir Liut
kevičius atsakė jiems, nurody
dami, kaip tikrai buvo. Dabar 
komunistų lapas kalba daug 
maž taip: įsų, reikia ištirti, 
kaip galėjęs Požėla duoti tokį 
atsakymų, kuris tilpo “Naujie
nose”. Jie, girdi, komunistai 
niekuomet nėra prasitarę blogo 
žodžio prieš Požėlų.

Gal būt ir taip. Bet komunis
tai turėtų atminti, kad ir Požė
la niekuomet jų neužkabinėjo. 
Todėl jie, komunistai, butų ge
rai padarę neužkabinėdami Po
žėlos. Požėla yra atletas, jisai 
į “politikų” nelenda, jei kas 
paprašo jį padėti programų iš
pildyti, jisai, turėdamas laiko, 
neatsisako pagelbėti. Bet jisai 
nė savo žodžio nemaino, ką pa
rodo jo ir Liudkeviėiaus parei
škimas, tilpęs "Naujienose.”

Manau, kad daugiau rašyti 
delei to ginčo jau nebereikės, 
nes gal bul lokiu “garsinimo”

nepageidauja nei p. Požėla, nė 
Peėiukaitė. —Steseliukas.

30 metų sukaktuvės
Prince Vytauto Lithuanian 

Building and Loan Association 
laikys specialį susiri n k i m ą 
gruodžio 6-tą dieną, J. J. Ežer- 
skio svetainėje, 1600 So. Pau
lina St. Susirinkimas prasidės 
apie 7:30 vai. vakare.

Šio susirinkimo tikslas yra 
pakelti kapitalą iš $1,000,000 
dolerių iki $5,000,000.

Susirinkimas bus svarbus 
dar ir todėl, kad jau 30 metų 
sukanka šiai grynai lietuviškai 
įstaigai. Ir per tą laiką ši įs
taiga augo, bujojo, iki pasiekė 
rubežius, kad jau įkorporuotas 
kapitalas yra per mažas daryti 
tolimesnį biznį.

Reikia priminti keletą žodžių 
ir apie Vytauto spulkos praeitį. 
1899 metais keli Town o f Lake 
kolonijos lietuviai sumanė or
ganizuoti ir suorganizavo spul- 
ką. Jie buvo: Stanislovas Mar
cinkevičius, Julijonas Duchavi- 
čius, Juozas Kuszleiko, Juozas 
Stanevičius, Juozas Tamasaus- 
kis, Jonas Zaubiaris, J. Gergys. 
Dauguma jų jau mirė. Tebe- 
gyvena tik Stanislovas Marcin
kevičius ir Julijonas Duchavi- 
čius.

Galima pastebėti iš praeities 
užrašų, jogei pirmieji tvėrėjai 
dabartinės Kunigaikščio Vytau
to paskolų ir statybos bendro
vės nenaudojo šių die
nų rašymo taisyklių. Pavyz
džiui, ve kaip tapo pakrikšty
ta kalbamoji bendrovė: “Drau
gystė Lietuviszka Paskolinimo 
ir budavojimo po vvardu Kuni- 
gaikszczio Vytauto”. Vėliau pa
daryta pataisa — Prince Vy
tauto Lithuanian Building and 
Loan Association.

Labai įdomus yra tie lape
liai ir knygos, kurie rodo, kaip 
buvo vedami tuo laiku bendro
vės reikalai. Konstitucija pa
daryta dviemis kalbomis — lie
tuvių ir lenkų. Bendrovės biz
nis pradėta su $139. Bet į 3(1 
metų šis mažas' kapitalas išau
go į milžiną. Jau vienas milio- 
nas dolerių kapitalo bendrovei 
per mažas; kad teisėtai galima 
butų varyti biznį, jau reikalin
ga kapitalas pakelti iki $5,000,- 
000!

Vytauto bendrovės darbuotė 
ypatingai sparčiai ėmė augti, 
kada jos buveinė persikėlė į 
parankią visiems prieinamą 
raštinę adresu 1550 S. Paulina 
St. Ir šiandien Vytauto bend
rovės kapitalas siekia jau 318,- 
678.84.

Paskolos ir statybos bendro
vės — Kunigaikščio Vytauto, 
Lietuva ir Garsaus Vardo Lie
tuvos — rengia iškalbingumo 
kontestą, kuris įvyks sausio 31 
d., 1929 metų, Krenčiaus salė
je, 1600 So. Wood St., Chicago, 
UL Pradžia 7:30 vai. vakare.

Konteste galės dal y v a u t i 
kiekvienas lietutis vaikinas ar
ba mergina amžiuje nuo 10 iki 
18 metų. Kontesto dalyviai-ės 
turės pasakyti kalbas apie pas

kolos ir statybos bendrovių 
darbuotę, apie įgijimą savo na
mų, apie taupumą.

Kalbos turės būti 5 minučių 
ilgio ir pasakytos atmintinai— 
lietuviškai arba angliškai (la
bai pageidaujama, kad lietuviš
kai).

Pirma dovana — $25.00; 2- 
ra dovana — $15.00, 3-čia 
$10.00 4-ta — $5.00; 5-ta — 
$2.50.

Laimėjusieji pirmus tris pri
zus dalyvaus Illinois Lietuvių 
Spulkų Lygos konteste, kuris 
įvyks 1-mą d., spalių mėnesio, 
1929 m. O laimėjusia arba lai
mėjusi pirmą prizą šiame kon
teste važiuos . kon testui į 
Springfieldą. Kelionės lėšos 
važiuojančiam-čiai bus padeng
tos.

North Sldės Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimus jvyks seredoj, 
gruodžio 5 d., 8 v. vilk., LiuosybeH 
svet., 1822 Wabansia Avė.

Delegatai visi susirinkit paskirtu 
laiku, nes daug turim svarbių reika
lų dėl apsvarstymo.—Sekretorius.

Dr-trs Saldžiausios širdies Vieš
paties Jėzaus priešmetinis susirinki
mas jvyks gruodžio 4 d., 7:30 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Auditori
joj. Visi nariai malonėkit laiku su
sirinkti. — Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj priešmetinis susirinkimas 
įvyks antradieny, gruodžio-Doc. 4 d., 
8 vai. vakare, Mark White Squaro 
Park Assembly Hali prie 29-tos ir 
So. Halsted St. Malonėkit visi na
riai būti laiku, nes turėsim daug 
svarbių reikalų aptarti ir bus ren
kama nauja valdyba 1929 m.

A. Zalogenas, nut. rašt.

Lietuves Akušerės

PRANEŠIMAI
NAUJIENAS galima gaut West 

Sidėj ant kampo Leavitt ir 22nd 
Sts. Kurie norėtų gauti j namus 
per išnešiotoją, tai kreipkitės prie 
JOHN POLOCK ten pat ant stoties, 
o jis patarnaus kiekvienam.

Gražus rankdarbių bazaras ir šo
kiai, rengiamas SLA 134 moterų 
kuopos, sekmadieny, gruodžio 9 d., 
Lietuvių Auditorijos pirmų lubų 
abejose svetainėse, 3133 S. Halsted 
St. Pradžia bazaro 4 vai. po piet, 
šokių — 7:30 v. v. Įžanga 50c ypa- 
tai. Kviečia visus atsilankyti husa
ro rengimo komisija.

Roseland. — Lietuvių Improve- 
ment and Benefit kliubo priešmeti- 

■ nis susirinkimas įvyks gruodžio 4 
Į d., 7:30 vai. vakare, Aušros kamba
riuose, 10900 So. Michigan Avė. šia
me susirinkime bus visokių raportų 
ir pranešimų. Visi nariai būtinai 
atsilankykite. Kurie dar neužsimo
kėjote mokestis, užsimokėkite, nes 
nuo Naujų Metų sueisime į krūvų

| veikti su L. P. ir P. Kliubu.
J. Tamašauskas, sekr. 

—U-..... .... .
| SLA. 36 kp. priešmetinis suslrin- 
i kimus įvyksta seredoje, gruodžio 5 
dieną, 8 vai. vakare, Lietuvių Audi- 

I torijoj.
Visi nariai prašomi dalyvauti.

M. Vaidyla, sekr.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

Phone Victory 4952
MBS. A. JARUSILKAUSHILLAS 

AKUSER K A
3252 South Halsted Street

Graboriai

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse pat ar 
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prio grabų išdir- 
bystfs.

O F I S A S :
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Viršuj Universal 
Stale Bank

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

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų, 
nuo 6 iki 8 vakare.

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Iva^ys Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

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

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Atiburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborlus ir 

Bal^urnuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

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

F. Eudeikis Komo.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4147 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel, Blvd. 32013201

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

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

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Piicoe Boulevard 6487
4642 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

Tel. Calumet 3291

Dr. K. Nurkaitis
AKINIŲ PRITAIKYTOJAS
3147 So. Halsted St.

Lietuviai Gydytoj’ai Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH

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

3464 South Halated Street 
Ofiso valandos nuo t iki 3 po pietų 

ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare
Rea. 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 

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENT1STAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

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

Ofiso Tel. Victory 71^8
Rez. 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. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

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

Gasas, X-Spindųliai ir 1.1.
Valandos: nuo » ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; 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.

Tol. Brunswlck 0624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwaukce Avenue

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą•

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams Žinomas per 25 
m. kaipo patyręs ūdytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randoljjh 6860

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 South Anhland Avė.. 2 lubot 

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 MIdvvay 2880

_______ Ad vokata i

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St 

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

Pčtnyčios

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 vidurmiestyje 
Room 1.502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 We«t IVashington 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. Pulhnan 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Kooin 852 Otis BIdg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple SL 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 v<d. c!;enos ii 
nūn 9 valandai vakare.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJ AŠ IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res.. 6641 South Albany Avenue : 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8 Nedalioj 10-12

Phone Armllage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedalioj pagal sutartį

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Tahnan Av.
Tel. Prospect 3525.

kTgugis
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halstrd SL 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto
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Brighton Park

Golden Star 
Domikaitis B F 
Bush LF 
Stevens C 
Herman C 
/inkus RG 
Yukon LG 
Petrauskas LG

P-nas Obeliūnas šioje apie- 
linkėję, adresu 1602 So. Bock- 
well str„ turi rūbų siuvimo 
dirbtuvę. Tai senas apielinkės 
biznierius lietuvis.

Naktį iš sekmadienio j pir
madienį. apie 1-ma valandų, 
dirbtuvei! įsipiršo vagys. Jie iš-' 
mušė šonini dirbtuvės langų' 
didele plyta ir įlindo langan. i 
čia buvo keletas drabužių paro-' 
dymui.

Piktadariai juos paėmė. Tar
pe kitų drabužių paėmė keletu į 
gerų naujų plosėių.

P-nas Abeėiunas išgirdo sti-i 
klų barškėjimą, bet kol pakilo 
iš lovos, kol užsimetė drabti- ■ 
žius ir įbėgo dirbtuvei!, tai 
piktadariai spėjo pasprukti.

Duota žinia apie įvyki poli
cijai. Bet ši, atvažiavusi, lai|»-1 
jau nieko neberado.

Berneliai šiauria ir Brighton 
Parke. Kep.

. Michaels 
Duleba 
S t raka 
Pavlik

r r

Duleba
KadluJ)
Klimcak

C
C
J B G

Golden Slar 
Narini t RF 
Iknedik LF 
Šatkauskas 
Dapkus BG

c

B. F. p.
4 0 1
8 0 1
1 0 0
0 0 o
6 9 l
0 0 4
1 0 1

20 2 10
B. F. p.
•> 0 3
•) •> 2
1 0 0
0 0 0
1 1 O 4^
0 0 0
0 0 0

6 3 7
B. F. P.

1 0 1
9 0 9
2 0 1
0 0 3
O 0 0

5 0 •y7
8th Golden

thė 
the 
SI.

Politbiuras
Auburn Park

Si apiclinkč tarsi Dievo apdo
vanota: lietus ir apsiniaukusios 
dienos be perstosimo. O tai rei
škia demonstracijoms didelę 
Ledą.

Tečiaus visuomenė susipratu
si, pribrendusi ir beveik prisi
rengusi žinksuiuoti. Krautuvės 
viena po kitos užsidaro, real 
įstate ofisai taipjau išsižada di
delių lobių, o kurie dar abejo
ja, tai įtraukę pilvus dairosi 
stovėdami ant gatvės kampo ir 
skubiai protauja. Yra todėl vil
ties, kad ir jie susipras. Namų 
savininkai nebekolektuoja iš 
tuščių kambarių ir iš uždarytų 
krautuvių remias.

Yra, tiesa, dar ir pora “ku- 
lokų”. Su kulokais aš nepatar
čiau eiti. Ale manau, kad vi
suomenė pati genaus žino, su 
kokiais įrankiais parankiau jai 
žinksniuoti.

Dabar laukiama su nekantru
mu žinios iš NN. 12-to ir 13-to 
Reikia tikėtis, kad šitie drau-
gai didelių kulokų pagalba, ne
bodami krušų ir darganų, nei 
kitų liuksų, padės mums pri- 
bristi prie užbriežto tikslo.

šiaip ar taip reikalinga sku
biai organizuoti Politbiurą.

— Gvaizdikas.

SPORTAS
Golden Star ąuintets 

split
The Golden Star heavies won 

from St. \Villibrods f i ve i n an 
easy game by a score of 12 to 
24, at Strumil gym FYiday ev- 
ening. This is their fifth \vin 
of the season. The Lights lošt 
to the lašt So. Michaels live by 
a c Jose score of 15 to 10. It 
\vas their first defeat. In the 
heavies game Bush, Domikai
tis and'Zinkus were too mucl) 
for the vietims as the vietims 
used 3 good guards to stop 
Ihem. Van Etten managed to 
hokl dovvn Domikaitis būt this 
made it easy for Bush to do 
the scoring. Stevart and Van 
Etten \vere the stars for the 
vietims. The Golden Slars dis- 
played wonderful floor work.

Su m mary.
St. WilliilM>rds B. F. P.

Farro BF 1 5 1
Hoagland BF 0 0 0
Stewart LF 5 1 3
Schouten C 0 12
Estrada BG 0 11
Petrouskey RG 0 0 0 
Birtja RG 0 0 0 
Van Etten LG 2 0 1

8 8 8

CL ASSIFT E D

Miscellaneous
įvairus .............

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCT1ON CO. 
5201 West Grand Ae. 

Berkshire 1821 
MR. PARIS.

SENIEMS žmonėms fumišiuoti ir 
apšildomi ruimai veltui, už prižiūrė
jimą vaiko. 909 W. 19th, namie va
karais, 2 lubos iš užpakalio.

Salurday Dec.
Slars play t\vo ganios with
Metropolitan Blucs for 
second time at the llltli

From all-city football 
championship head- 

ąuarters

Pranešam
Lietuviams

Biznieriams
Kad pas mus galite užsisakyti 

SIENINIU KALENDORIŲ. Mes tu
rime platų pasirinkimą gražiausių 
lietuviški; ir kitoniškų KALENDO
RIŲ. Kaina nebrangi — tiksliam 
KALENDORIŲ pasirinkimui-užsisa- 
kymui pribukite pas nnis asmeniš
kai. Jeigu pribūti negalite — tele- 
fonuokite, prisiusime savo atstovą 
su “sampaliais.” Taipgi parduodam 
KALENDORIUS ir pavieniais eg- 
zempliorais.

Kreipkitės j—

Knygynas “Lietuva”,
(“Naujienų” Skyrius)

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

Financial
Finansai-Paakolog  

Paskolos sutelkiama 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTEKNATBONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEVVICZ 
2342 So. Leavitt St.
Fhone Canal 1678

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

. valandas
Musų išlygos bus iums naudingus 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reik;*

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

Turime vietos dėl kelių žmonių 
Rtakas, 

real estate ar apdrauda. Musų par
davėjai uždirba $150 į savaitę, 
eikit ar telefonuokit G iki 9 v. 
kare. 

8545 Houston Avė. 
South Chicago, 
Regent 2375

pelningai propozicijai; ne

At- 
va-

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikta •

REIKALINGA mergina dėl ofiso 
darbo, turi mokėt lietuviškai ir 
angliškai, rašomą mašiną vartot. 
M. J. Kiras, 3335 S. Halsted St.

REIKALINGOS patyrusios mote
ris plauti dišes. Kreipkitės 

4169 So. Halsted St.

For Rent
FRONTINIAI 4 dideli kambariai 

šviesus tik už $25, 2147 Webster Av. 
arti Robey ir Westem Avė.

RENDON 2 dideli, šviesus Storai 
Roselande. Prie gatvekarių linijos, 
arti mainymus kampo. Tinka dėl 
daržovių sankrovos, radio, plumbin- 
go, kriaučiaus ir tt. Pašaukit

M r. Esscnberg-Pon & Co.
Pullman 4000

Pasirendavoja tinkamas storas dėl 
grosemės ir bučernčs biznio. Yra 
ruimai gyvenimui ir 2 automobiliams 
garažas. 3428 Auburn Avė.

Automobiles
1926
1927
1928
1928
1927
1928
Cadillac coupe, 4 pass., perfect $495 .

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi- '
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR SALES!

7136 So. Halsted St

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučemė ir groser-
Lincoln Sport Phaeton.... $950 '■"r_
Buick sedan 5 pas............ $675 PARDAVIMUI bučeme ir groser-
Oakland sedan naujas.... $795 nė — 828 W. 31st St. Pigini. Tu- 
Pontiac sedan naujas...... $695 riu dvi bučemes. /
Chandler luke naujas...... $650 savininką. 3305 So. Halsted St.
Essex sedan, kaip naujas $650 ' Boulevard 8032

T__  _ ___________ , Atsišaukite pas
$650 į savininką. 3305 So. Halsted St. 
$6501 ' Boulevard 8032

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI
DABAR LAIKAS

padaryti didelį džiaugsmą savo šei
mynai, nuperkant naują automobilj 
kaipo Kalėdų dovaną. Paduokite or
deri dabar, o jei norit, mes dastaty- 
sime prie jūsų duni vieną iš gra
žiausių karų ant marketo Kūčių va
kare arba Kalėdų ryte, kas bus di
džiausias surprise visai šeimynai.

STANKO-CHANDLER SALES

FARMOS
Mes turime parduoti tuojaus 3 far- 
mas, 40 iki 200 akrų, po $150—$175, 
etc. Atsikreipkit ar rašykit tuojaus. 
Jų ilgai nebus.

J. H. SCHAFFER & CO.

2001-65 So. Cicero Avė.

803 Ridge Avė., 
WILMETTE, 

Tel. VVilmette 364
Tel. Cicero 2070 Exchange—Mainai

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai
didelė, stipri, plieninė sau-S A FE—< 

gioji šėpa tinkama dėl byle kokio 
biznio, kur reikia sukrauti daug 
daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi
giai.

Matyklt.
'‘NAUJIENOSE.”

MAINAI
Aš mainysiu arba parduosiu se

kančius namus:
, 5410 So. Spaulding avė., 5—6 
kamb. štymu apšildomas, 2 mašinų 
garažas. Rendos $130.

6328 S. Califomia avė., 5—6 kam
barių, štymu apšildomas, 2 mašinų 
garažas, rendos $143.

2547 W. JI St., 2 vidutinio dydžio 
štorai, 6 kamb. flatas ir 2 mašinų 
garažas, štymu apšildomas. Rendos

Tickets for the All-City Prep 
1 Football Championship, Satur- 
day, December 8 at Soldier 
Field svėre plaeed on sale lo
dą V. DePaul vvill carrv the eo
lais of the Catholic institulions 
and Tilden Tech. will represent 
the City High Schools i n the 
title elash. Tickets can be ob- 
tained at all of the City and 
Catholic High Schools.

Beserved Seats are $1.50. 
General admission to the game 
has heen plaeed at 50c pro- 
viding the tickets are purchased 
in advance at the schools. Ge
neral admission tickets on the 
day of the game at the gate 
\vill be $1.00.

(A hcauliful silver trophy 
emblema tie of the Chicago 
Football Championship has 
been donated by H. \Valinei' 

i Cahhvell, Presidcnt of the 
Board of Edueation).

Thr game starts 1:30 P. M.,
sharp. Gatės opeji at 12:30. 
Two banda \vill play, the De 
La Šalie Band of 100 pivces 
ant the Tilden Tech Band of 

163 pieccs.
I
I ’
Sustabdomas vargi

nantis kurtus 
kosulys

Kosulys tankiai paeina nuo 
(suerzinimo gerklėj, kurį nuola
tinis varginimas tik dar labiau 
pablogina. Kad sustabdyti jį 
tuojaus, palaikykit valandėlę 
dožą Foley’s Honey and Tar 
Compound žemai gerklėj, tarsi 
gargaliuojant, pirm nurijant. 
Tuo gydančios, raminančios y- 

(patybės Foley’s Honey and Tar 
Compound tiesioginiai paliečia 
suerzintas vietas ir pagelba bū
na ūmi. Kiekvienas junginys 
Foley’s Honey and Tar Com
pound yra veiksmingas ir stip
rus. Neturi opiatų.

Parduoda:
L. P. Hannema,

10721 Wentworth Avė.
G. A. Malinsky,

1801 S. Racine Avė. kertė IR gt.
Wm. Broniarczyk, 

4459 So. Wood St.
Grant Works Drug Store, 

4847 W. 14th St., Cicero, 
John Malachowskas.

Carl F. Worm,
3359 S. Halsted St., kerte 34 gt.

[CLASSIFIED ADS.j

Educatlonal
Mokyklos

MOKINKIS BARBERY8T8S AMATO
Dienomis ar vakarais. Del informacijų Kauk 
arba raiyk INTERNATIONAL BARBER

/ COLLEGE, 673 W. Madlson St.

khhehhh

Business Service
_________Biznio Patarnavimas '

GERAS PATARNAVIMAS
mainime, pirkime, pardavime turto, 
mortgečių reikaluose, raštų padary
me, apdraudoje, laivakarčių bei pi
nigų siuntime: KREIPKITfiS: kas
dien iki 6 vai. Vakarais Utaminke, 
Ketverge ir Subatoj iki 9 vai. vak.

S. L. FABIAN

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

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO
BIZNIS DIDELIS

ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgicių paskolos. Mes sko
linant privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

Furniture & Fixtures
_  ___ Rakandai-Jtaisai /

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 $19.5 
mokant pinigais ant syk., BURKE 
STORAGE CO.. 4332-34 W. Madison 
St., Te'. Mansfiold 0127.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Naujas išradimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai furnisai, grotos - 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė. 
l'el. Victory 9634.

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

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

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 503 Z

Bridgeport Painting 
& Hardvrare Co. 

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

3149 S. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS. Sav.

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

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE 

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 63rd Street 
- Phone Republic 7869

RAKTAI—Raktų duplikatai pada
romi jums belaukiant; 15c už auto
mobilių raktus, padarytus iš nu
merių; užsakymai per paštą greitai 
išpildomi. Pasimatykit su

MORGAN’S KEY SERVICE, 
54 W. Ohio St., Tel. Delaware 3441

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 Hd $800 
už 2^4 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199 __

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th St.

MES darome 1, 2 ir 3 morgiČius 
Eifrhteen Bond & Morgane Co 

1618 West ’18th Street 
I. F. Dank'>wski, prez.
C. T. Dankcrtvski, ižd.

Be Komiso ir Išlaidų 
Vfes paskoliname jums $100, $200 
irha $300, imame legalj nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų. 
’ netauriai Loan Service 

1720 W. Chicatfo Avė. 
Kampfin Hermitage Avė.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi- 
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assementų ar kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent- 

i ral Finance Co., Rm. 514 City State 
įBank Bldg., 128-30 No. Wells St.

Personai
 Asmenų leiko
PAIEŠKAU savo brolių Povilo ir 

Stepono, paeina is Panevėžio apskr., 
KriKlėnių parapijos, Kapienų vien
kiemio. Žinau jog gyvena Suv. Val
stijose. Turiu svarbų reikalą—tik 
ką sugrįžau iš Lietuvos. Norėčiau 
gasimatyti. Rašykite Juozas Januš- 

a, 4449 S. Mozart St. Chicago, UI.

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy- 

vvrights. Rašyk šiandie. Patentų rei
kalais kreipkitės prie manęs su pilnų 
užsitikėjiinu. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avenue, 
Dept. 7 

Chicago, III.

Help Wanted—Male-Female
_______ Darbininkų Reikia________

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

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

STANKO & CO.
REAL ESTATE 
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

PRANEŠIMAS o____ ____
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl $162.

i vyrų ir moterų. Kainos pora tik-1 2621 W. 71st St., naujas namas,
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen- Į storas arba galima padaryti 2 ne- 
tus. Moterims pančiakų pora po; didelius štoriukus, 5 fintai, visi po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 3 didelius kamb. ir 2 mašinų muro 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos I garažas, štymu apšildomas. Rendos 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma- $312. I.hC
terijos vaikams dėl kelnučių už 651 Visus viršminėlus namus parduo- 
centus. Taipgi turime marškonių i „,.iv, - -
gijų dėl mezginių.

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

Chicago, III.

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- j 
tiškai, daug lengviau, negu senojo; 
stiliaus armonikomis. Rankomis pa
darytos Chicagoje ir pilnai gvaran- 
tuotos. Jūsų senas 
priimamas mainui, 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH
2250 South Hamlin Avenue 

Tel. Rockvvell 5379

Pagražinkit savo namą
Ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2875 
ir paprašykit Landscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, l“ 
Mes mielai ________  ,_
žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darba. ap
mainome dykai. Patyrę meažių gy

_ ___  mainysiu. Del platesnių
informacijų matykite savininką.

. JOHN PAKALNIS
(Pakol) 

Genernlis kontraktorius
2547 West 71st Street

Hemlock 0367

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PIRMAS IMOKĖJIMAS VASARIO 
MĖNESY

Pasinaudokite proga iš šito pasiū
lymo, pirkit vieną iš šių bungalow. 

.Geriausis pirkinys Chicagoj.
I MES pasiūlome sensacingiausi pir- 
• kinį bungalow, kokio nebuvo per 
daugelį pastarųjų metų. Įsivaizduo
kite: G kamb., Craftcx sienos, krys-

I faliniai žibintai, sienose šviesos, 
I stikliniai miegamieji porčiai, čerpių 
(stogas, tile grindys ir sienos mau- 

c'tr'TTmrmr>xr m- • • ' dykloje, naujai išcenioiituota gatvėSOUTHERN Illinois mine run an- n/in’okėt;i: Plieno konstrukcija, 
uidon smouu, pristatomi veži- garu sil(JonKU Venecijos stiklas vai- 
$(,..>0. Del kainos kitų anglių I šėpelčj ir kiti moderniški page

rinimai perdaug skaitlingi, kad_ juos
I visus įvardinti. Kaina $9,950 — 
($1,000 Įmokėti, likusius kaip rendą. 
Pavyzdinis namas yra 7655 Secley

1 Avė. Pamatykit jj šiandie. Enevold 
Į Realtv Co. Vienatiniai Agentai, 3211 

PARDAVIMUI (su namu ar w. 63rd St., Tel. Hemlock 4900.
he namo) minkštų 
eiga, lunch ruimis 
sale gražiausioje 
Marųuette Manor, 
Western Avė.; geras 
priežastis pardavimo patirsite 
vietoje.

Telefonas^
Hemlock 8515.

gėles; juodžemis pardavimui, 
nielai suteiksime dykai visas i

V. St. MICHAĘL & Co. 
Not Ine.
Houston Avė.8545

Tel. Regent 2375 
PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

instrumentas glys, dideli šmotai, pristatomi veži 
35% Įmokėti, mais (

' patelefonuokite Boulevard 1036.

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

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

Radios
Už DYKA demonstravimas ant nau

jo MAJEST1C Radio. Aptarnavimas 
per Majestic expertus dovanai per 
visą 'a’ka kiekvieno čia pirkto seto. 
Patarhaviif.as kitur $1.50 už pašau
kimą. Atvvater Kent, Radiola ir kiti. 

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phone Grace 5267

-------- r--------—---------------------- —
RUDENINIS PRATUŠTINIMO 

IŠPARDAVIMAS 
Freshman, Atwater Kent, Mohawk, 
Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 
kontrole, 5, 6 ir 7 tūbų, pigiai. 
Rambler 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. 31sh St. Victory 9818

RADIOLOS 
SPECIALIS NUPIGINIMO 

IŠPARDAVIMAS
Radiola, 8 tūbų su batarėjomis, 

pilnai $80; Radiola, 8 lubų - grynai 
elektrikinė, pilnai $140.

Daugelis kitų radiolų už kainas, 
kurios atitiks kiekvieno kiŠeniui. 
Tie setai yra pilnai garantuoti ir 
duos daugelio metų smagumą ir tar
navimą.
DIVERSEY BRUNSWICK SHOP, 

2810 N. Clark St. Atdara vakarais.
Tel. Bittersweet 1414

RADIO PASLAPTYS. Labai nau
dingos turintiems arba manantiems 
pirkt naują Radio. Greitai atsišau
kusiems suteiksim dovanai.

INDUSTRIAL RADIO SHOP, 
2512 W. 69th Street, 

Chicago, III.

Automobiles
KALĖDŲ DOVANA

Padarykite sau ir savo šeimynai už 
mano pinigus. Turiu jmokėjęs $700 
kaino rankpinigųig ant naujo auto
mobilio. Iš priežasties ligos paauko
siu už $350. Pasinaudokite šita pro
ga, nes betai atsitinka. Automobilis 
tebėra salesruimy.

Lafayette 6036

Business Chances
Pardavimui Bizniai

.gėrimų už-' 
ir šokiams 
apielinkėje,
6810 So. nio, 2 flatų mūrą — Štaras su 2 

biznis’ kambariais, 8 kamb. viršuj. Įplaukų 
’ 1 $85.00, 1-mo morgičiaus $5,000.

715 W. 43rd St.
Tel. Boulevard 9307

PAAUKAVIMO KAINA $7,300 
Turiu parduoti, reikia pinigų dėl biz-

ŠTAI bargenas. Michlgan Avė., ar
ti 87th St., 6 kambarių mūrinis na- 

; mas, su sun parlor, kieto medžio, 
~elektra, furnas, tile maudyklė, taip- 

PBOGA PADARYTI PINIGŲ iau vištininkas. Puikus namas. Gera 
Norint buti biznierium, parsiduo- transportacija. Tik $500 imokėt, li-

<la arba išsimaino šitos bučernčs: J5.us*.u^ Aaip. A Kaina
2 Ciccroj, 2 Brighton Parke, viena , JSre,p.h.,^s 2 on£
Marųuette Manor ir viena West ^0,» Š. State bt., Drexel 1800.
Sidėj. Visos randasi geroje vietoje. ■ 
Kas ką turite mainyti: lotą cot- i 
tage ar net iki 10 flatų apartmen-1 

priimsiu j mainus.
P. M. SMITH, 

4457 So. Tahnan Avė. 
Tel. Lafayette 0455 I

tą

PARDAVIMUI groserne geroje 
vietoje, biznis išdirbtas. Atsišaukit 

3965 .Archer Avė.

PARDAVIMUI 2 po 5 kambarius 
karštu vandeniu apšildomas, ar*u> 
lo trimingas, 29 pėdų lotas.

4432 So. Califomia Avė. 
Arba šauk JACOBSON, 

Virginia 1010

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

MES TURIME cash pirkėjų jūsų Palygink Ši 5 kambarių bungalow 
bizniui. Bile vietoj ir už bile kainą, su kitais aukštesne kaina; elektrikos 
Neskelbiama. Vertos įstaigos finan- ventelincija, tiesus susisiekimas su 
suojamos; parūpiname partnerius. Western Electric Co., aržuolo tri-

UNITED BĘOKERAGE CO., I mingas, didelis aukštas kambarys 
j dėl fruktų, didelis lotas.

Dearbom 3840 ?' * . .
-------------------------------------------------------------------------menesj-stį _nyoŠimčiais2

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
arba priimsiu pusininką. Atsišaukit 
Mrs. Adomaitienė, 3225 S. Halsted 
St.

lamos; parūpiname partneri
UNITED BROKERAGE CO.

145 N. Clark Street
Dearbom 3840 Kaina $7,300, cash $500 ir $55 i

GEbRGIAN-SČHAEFER 
BUDAVOTOJA1, 

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

GROSERNĖ, Delicatessen ir sal
dainių krautuvė parsiduoda. Garu 
apšildoma, aukštas ir maudynė. 

741 West 51 st St.

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

BUČERNĖ pardavimui pigiai. Jei- parduot tuoiaus. Triangle 7475 
gu jus geras bučeris nereikia pini
gu. 4550 So. Kedzie Avė. 

Virginia 2032 PARDAVIMAS bizniavus namas, 
, pagyvenimas užpakaly ir viršui fla- 
, tas 6 kambarių. Karštu vandeniu 

PARDAVIMUI grosemė ir buČer- šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
nė. Galiu renduot ar parduot iš biznio lotas dėl pardavimo, parduo- 

vienatvės, negaliuEriežasties mano vienatvės, negaliu 
iznj (laryti. Sąlygos labai prieina
mos. Galima pirkt ir su namu.

4456 §o. Honore St.

siu pigiai arba mainysiu i namą 
dideli ar maža. Paul Real Estato, 
3236 W. 55th St., Tel Republic 4170

ĮSIGYK savo namą. Jei jus turite 
lotą, mes pastatysime ant jo namą 
be jokio imokėjimo. žemiausios kai
nos. Geriausias darbas. Aprokavi-

PARSIDUODA restaurantas mai
šytų tautų apgyventoj vietoj; už la
bai pigią kainą; biznis nuo senai ___ ________  _____ _
išdirbtas. Renda pigi, 12 kambarių mai ir pienai patiekiami dvkai. At- 
del gyvenimo. Priežastis pardavimo: eikite j musų ofisą, arba telefonun- 
patyrsite ant vietos. Kreipkitės se- kitę. RTLEY and KRAUSHAAR, 
kančių antrašu. 1403 S. Jefferson St 3121 N. Cicero Avė. Palisade 9600




