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Italija po Fašizmo Dikta
tūros Kulnu

Amerikas turistai, kurie trumpai pabuvo
ję Italijoje garbina jos tvarką, be vieš
bučių ir aristokratiškų restoranų dau
giau nieko apie ją nežino, sako Tribūne 
korespondentas

Pašydamas toliau apie fašis
tų režimą Italijoje, Chicago 
Tribūne korespondentas Henry 
Jonės .Ir. sako, kad vienas blo 
ginusių pasireiškimų italų gy
venime šiandien esanti pakvai
šimo atmosfera ir baimė, kuri 
visur jaučiama.

Juodmarškinių milicininkai 
naudojasi policijos galia ir el-

raščius; patrempti visokį anti
fašistinį veikimų; deportuoti 
visus tuos, kurie užsiima’ kontr
revoliuciniais [prieš fašistų re
žimų] darbais; o taipjau tuos, 
kurie be leidimo dėvi juodais 
marškiniais; įsteigti visur spe
cialu* policijų, tardymo įstrfigas 
ir specialius kariuomenės tri
bunolus.”

Chicago, III., Trečiadienis, Gruodžio-December 12 <1., 1928

IAtlantic i»n<l Pacific Photo)

Karalius serga: — Minios žmonių Londone ties Buckingham rūmų vartais, laukiančių žinių 
apie padėtį karaliaus Jurgio, kuris dabar sunkiai serga.

giasi be jokių ceremonijų. Pa
vyzdžiui, du juodmarškiniai įė
jo į vienų knygų krautuvę* ir 
privertė jos savrininka pašalin
ti iš lango senatoriaus Fradel- 
letto parašytą knygą “Ritamo 
a ('risto”, Grįžimas į Kristų, o 
tai dt'l to, kad ji buvo dedi
kuota fašistų nužudyto socialis
tų pailamento nario, Giaoomo 
Malleotti, našlei. Juodmarški- 
iiiiai padarė Ui sava iniciatyva.

Šitie dalykai, sako korespon
dentas, visai nežinomi turis
tams, kurie tik trumpą laiką 
pabuvę IteJijoje, pagyvenę jas 
i įdėliuose viešbučiuose ir pa

valgę aristokratiškuose lesto- 
i anuose, grįžta į Ameriką gir
dami ir garbindami Italijos 
“tvai kingumą.”

Juodmarškiniai ir policija tu
ri h isės daryti kratas piliečių 
namuose, o ministerių kabineto 
paskelbtas dekretas leidžia ati
dalinėti ir konfiskuoti privačius 
laiškus.

Mussolini neseniai savo kal
boje gyrėsi, kad tai buvęs jo 
paties darlias toki patvarkymai, 
kaip “atimti ir peržiūrėti visus 
pasportirs į užsienius; šaudyti 
be įspėjimo visus asmenis, ku
rie bando pereiti per sienų; 
patrempti visus priešingus laik-

‘Levithano’ vagys ban
dė išleisti pavogtus 

bonus
VIENA, Austrija, gruod. 11. 

— Čia tapo suimtus vienas 
Franz Byber, kuris buvo atne
šęs į vienų vietos bankų $49,- 
OOC vertės Tokio Electric Light 
and Pawcr kompanijos bonų, 
prieš keletą mėnesių pavogtų 
“Lcviathan” garlaivy. Areš
tuotasis pasisakė, kart tuos bo
nus jis gavęs iš asmens Frank 
Budis vardu, kuris kitaip vadi
nasi Oharles’u Larsenu.

Frank Rudis yra gerai Vienos 
policijai žinomas kriminalistas, 
kuris daba r yra sekiojatmas 
Antverpene. Austrija jau pa- 
Jjlr.-fl? Magijos vyinainsylję jį 
išduoti.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Gali būt lietaus; nedidelė 
temperatūros atmaina; stipro
kas, daugiausiai pietų krypties, 
vėjas.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 32° ir 50° F.

Šiandie saulė teka 7:08, lei
džiasi 4:19. Mėnuo leidžiasi 
2:57 po pietų.

Kaip sekiojami užsieny gy
venantieji italai, pavyzdžiu ga
li būt šitokia islorijėlė:

Vienas jaunas italų emigran
tas, Benato Leopizzi vardu, 21 
metų amžiaus, grįžo j Italija, 
pasak Corriere della Serą, at
likti kariuomenės pareigų, liet 
jis tuojau buvo suimtas ir ati
duotas. kariuomenės tribunolui.

Netrukus po jo sugrįžimo, iš 
Paryžiaus j dm buvo parsiųsta
dėžė, kurių policija perėmė ir, 
iškračiusi, rado iškarpas straip
snių, Leopizzi rašytų Paryžiu
je leidžiamam antifašistų laik
raščiui. Corriere degli Italiani. 
Jis buvo apkaltintas dėl “prieš
valstybinių darbų” ir kariuo
menės tribunolo nuteistas sep- 
tyneriems metams kalėjimo!

Prieš kiek laiko policijos
»efektas privertė visus adve- 
catus, jo įtartus dėl neištiki
mumo fašizmui, pasirašyti tam 
tikrų deklaracijų, kad jie pa
smerkiu visokių opozicijų fa
šizmui ir prižadą bendrai dirb
ti taip, kad fašizmas pa taptų 
kiekvieno italo religija. Advo
katams buvo pagrūmota, kad 
jei kuris jų nenorėsiąs deklara
cijos pasirašyti, tas neteksiąs 
teisės užsiimti advokato prak
tika.

Su dviem milionais gy
ventojų, Maskva teturi 

108 taksikabus
BYGA, gruod. 11. — Iz- 

viestijų pranešimu Maskva, tu
rinti daugiau kaip 2 milionu 
gyventojų, turi tik 106 taksi
kabus. Jei susisiekimo komisa- 
rfiatas nepasistengbiųs urnai 
Importuoti reikiamų automobi
lių dalių ir naujų mašinų, sako 
Izvicstija, tai netrukus Mafe- 
kva liksianti visai be taksika- 
bų.

Sumokėjo Fordui $1 už 
$280,000 kelią

BOSTON, Mass., gruod. 11. 
— Massachusetts valstija pa
siuntė automobilių fabrikinin- 
kui Henry Fordui specialiai 
graviruotų čekį $1 sumai kaip 
mokesnį už vieškelio galą, ku
rį Fordas įsteigė ties Sudbury. 
įsteigti tas kelio galas, dau
giau kaip mylių ilgumo, For
dui parėjo $280,000, bet jis 
atidavė jį valstijai už $1 atly
ginimo.

WASHlNGTONiAS, gruod. 11.
— Atstovų butas 170 balsų 
prieš 155 priėmė bilių dėl 
Graikų skolos Jungtinėms Vals
tybėms išlyginimo. BiHus pa
siųstas senatui.

Visa Pietų Amerika 
susirupinusi dėl gre

siančio karo
Kai kuries respublikos pasiryžę 

versle priversti Bolivija ir 
Paraguajų taikytis

santykių

BUENOS AIBES, Argentina, 
gruod. 11. Visose Pietų A- 
mo:ikos sostinėse jaučiama di
delio susirūpinimo dėl trūkimo 

tarp Bolivijos ir Pa-
laguajos. Girdėt, Rad kai kurių 
didesnių respublikų vyriausy
bės esančios pasiryžę stengtis 
neleisti karui įvykti ir, jei bu
tų reikalo, priversti abidvi val
stybes savo ginčų dėl sienos 
ramiu budu išlyginti.

Iš štikimų versmių praneša, 
kad Bolivija mobilizavus ne
toli nuo Formosos 2,000 ka
riuomenės.

Iš La Pažo praneša, kad Bo
livijos ministerių kabinetas at- 

(si statydinęs, palikdamas prezi
dentui Hernando Šilęs sudary
ti naują vyriausybę, kurioj bu
tų visos partijos atstovauja
mos.

Bolivija atmetė arbitra
žo komisijos tarpi

ninkavimą
MONTEVIDEO, Cruguaja, 

gruod. 11. — Nuolatinė pan-A- 
merikos sąjungos arbitražo ko
misija, kuri laiko čia savo 
konferenciją, pasisiūlė tarpiniu-1 
kauti ginče tarp Bolivijos ir 
Paraguajos, bet Bolivija pasiū
lymų atmetė.

Komisijos pirmininkas For
tūna Vega, pranešdamas apie 
Bolivijos atsisakymą priimti 
tarpininkavimą, pareiškė, vil
ties, kad ginčas tarp tųdviejų 
respublikų vis tik gal busiąs iš
lygintas taikingu budu.

Čilė siūlos tarpininku
BUENOS AIBES, Argentina, 

gruod. 11. — La Nacion gauta 
iš La Pažo telegramai sako, kad 
Čilės valdžia pasĮisiulius būti 
tarpininku Bolivijos-Paragua- 
jos ginče. Pranešimas sako 
dar, kad Čilė prižadėjus būti 
neitrali, jei tarp Bolivijos ir 
Paraguajos kiltų karas.

Prekių traukinys už
mušė tris asmenis

MANKATO, Minu., gruod. 11. Salia kelio automobily. Vai-
Netoli nuo čia prekių Irau- kas pasisakė, kad jis jų užmu- 

kiniui užgavus skerslkely aulo- 6ęs dėl to, kad ji pabarus jį 
mdbi'lj, buvo • užmušti tryš juo (mokykloj ir dagi buvus paso- 
važiavę asmenys. dinų s jį kampe.

Penki šei’mos nariai 
n u troško gazu

EDINHl’KC.i Tex., gruod. 11.
- Palapinėj, kurią jie pasista
tė netoli nuo miesto ir joje gy
veno, rado negyvus ' Alonzo 
Bout\vellį, jo žmonų ir trejetą 
vaikų. Pasirodė, kad jie buvo 
nutioškę nuodingais garais, ė- 
jilsiais iš sugedusios gūžinės 
krosnies.

Pirma laisva rinki
mų kampanija

Rumanijoj
VIENA, Austrija, gruod. 11, 
Rumunija turės - pirmą kar

ta nuo karo metų — laisvus 
rinkinius. Pirmą kartą per 
priešrinkiminę kampanijų nė
ra paskelbtos apsiausties pa
dėties ir mitinguose, suvažiavi
muose nematyt žandarų. Kandi
datai laisvai važinėja ir agi
tuoja.

Valstiečių mitingas Bucha- 
reste buvo taip did ’is, kad de
legatams tdko pasiskirstyti į 
keletą atskirų salių. Ir visi jie 
m rėjo išgirsti savo valdų, pre
mjerų Julių Maniu.

Iš 377 visų deputatų parla
mente, valstiečiai tikisi išrink
ti a p i’? 300 ir turėti absoliučią 
daugumų.

Lenkas Kudzinow s k i 
prisipažino nužudęs dar 

5 metų mergytę
JEBSEY CITY, N. J., gruod. 

11. Lenkas Peter Kudzinow- 
iiki, kuris neseniai papiovė 
Jersey laukuose mažų vaiką, 
Joisepbų S tarei lį, dabar dar pri
sipažino policijai, kad praeito 
rugpiučio 19 dieną jis nužu
dęs mažų, 5 metų amžiaus, mer
gytę Julijų Mlodzianovvsiką. 
P^bGvylio'j^s metytę, jis 'jų 
išžaginęs, paskui pasmaugęs, o 
jos kūnų įmetęs į tuščių pre
kių vagonų.

15 metų vaikas nužudė 
savo mokytojų

STAUTON, Micį., gruod. 11. 
— Jiinmy Leacons, 15 metų 
vaikas, prisipažino nužudęs sa
vo mokyklos mokytoją, Miss 
Flossie Carter, kurios kūnas 
neseniai buvo rastas pamestas

Bolivija pasitraukė 
iš Pan-Amerikos 

konferencijos
Negalėsianti kalbėti apie tai- 
• ką, kol Paraguaja neduo

sianti moralinės satisfakcijos

\V ASI1 ING'TON AS, gruod. 
11. — Bolivija pasitraukė iš 
Pan-Amerikos arbitražo ir kon- 
siliacijos konferencijos. Minis- 
teris de Medina šiandie įteikė 
valstybės sekndoriui Kelloggui, 
konferencijos pirmininkui, no
tų, kuria jis pareiškia1, kad kol 
Paraguaja neduosianti Bolivi
jai moralinės satisfakcijos už 
padarytų jai “įžeidimą,” Boli
vija negalėsi aluti kalbėti apie 
draugingų ginčo išspinudimų.

B( livijos delegatas padarė tai 
tuo metu, kai tam tikra kon-r 
ferencijos komisija buvo besi
rengianti ištirti abiejų valsty
bių ginčų.

Sovietai laimėjo vo
kiečių teisme

Berlyno teismai pripažino jiems 
teisę pardavinėti konfiskuo
tus aristokratų turtus

BERLYNAN, gruod. 11. — 
Berlyno teismai išsprendė, kad 
sovietų Rusijos valdžia turi 
teisę parduoti konfiskuotus me
no kurinius ir kitokį turtų.

Mat prieš mėnesį laiko so- 
yietų valdžia per berlyniškį au- 
kcionierių Lepke bandė par
duoti daug meno kurinių ir 
brangių baldų, kitąkart priklau
siusių carui ir įvairioms kitų 
turtingų ajistoki*atų šeimoms, 
taipjau kai kuriuos daiktus 
paimtus iš Armitažo galerijos 
l^eningrade. iluicituojant daik
tus, kai kurie rusų emigrantai 
kreipėsi į vokiečių teismą, pra
šydami, kad tų turtų pardavi
nėjimas butų užgintas, kadangi 
bolševikai neteisėtai juos kon
fiskavę.

Sukilimus prieš Afganų 
valdovų kurstanti 

Anglija

BERLYNAS, gruod. 11. — 
Koelniscbe Zeitung korespon
dentas Maskvoj praneša, kad 
Afganistano giminių sukilimus 
prieš savo karalių Amanullah 
kurstanti ir remianti Anglija. 
Sovietų unijos, kurios simpati
zuojančios kabeliui Amanullah, 
pranešusios jam apie tai.

T. S. Taryba graude
na Paraguaja ir Bo

liviją taikytis
LUGANAS, Šveicarija, gruo

džio H. - Tautų Sąjungos 'Ta
ryba pasiuntė per Franci jos 
užsienio reikalų ministerj 
Biiandą kablegramas Bolivijai 
i)1 Paraguajai, graudendama 
abidvi valstybes savo ginčų 
dėl sienos išlyginti taikos ke
liu.

Bolivija ir Paraguaja yra 
Tautų Sąjungos nariai.
Kalbas apie nusiginklavimą

Girdėt, kad tarp tam tikrų 
valstybių atstovų eina slapti 
pasikalbėjimai dėl sušaukimo 
priruošiamos nusiginklavimo 
komisijos konferencijos atei
nantį vasario mėnesį.

Trockis smerkia ko- 
minterno programą /
Bucharinui labiau rupjs rusų 

nacionalizmas, nekad revoliu
cija.

ŲERLYNAS, gruod. 11. — 
Ikirlyne leidžiamas komunistų 
trockiuinkų laikraštis Narcd- 
naja Volia įdėjo ištraukų iš 
naujos Trockio knygos, kuri 
dabar slapta spausdinama. Pai- 
nke’jbtoj ištraukoj Trockis kri
tikuoja naująjį komunistų in
ternacionalo programą, kuris 
buvo paskutinio suvažiavimo 
priimtas.

Programas, kurį kominternui 
sutaisęs Bucharimis, — sako 
Trockis, — turįs omenėj vw n 
nacionalinius Bušų viešpatijos 
interesus, o ne tarptautinį, ar
ba komunistinį, judėjimą. Bu- 
charinas nesuprantąs kaip arti 
esąs rusų revoliucijos likimas 
susijęs su pasaulio revoliucija.

Išrinktasis prezidentas 
Hoover Čilėje

SANTIAGO, Čilės Bespublika, 
gruod. 11. Išrinktasis Jun
gtinių Valstybių prezidentes 
Heibert Hoover vakar atvy
ko į Čilės sostinę. Stoty jis bu
vo pasitiktas Čilės prezidento 
Ibanezo.

VIENAI Austrija, gruod. 11. 
— Naujai išrinktas Austrijos 
respublikos prezidentas Vilhel
mas Miklus šiandie pradėjo sa
vo pareigas eiti. .

Kalėdvi 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 didesni siurprizą savo žmonėms ar 
šeimynoms.
Telegrafuokit pinigus Lietuvon per “Naujie
nas”! Kas vakarą iki 8 ir nedaliomis nuo 10 ry
to iki 2 po piet. “
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LIETUVOS ŽINIOS
Kietos širdies moteris

Giminėms reikalaujant nuskan- 
dir.o kūdikį

KAUNAS. — 1926 metais 
birželio 3 d. Šiaulių apylin
kėje gražiame Rak ievos ežero 
vandenyje buvo ratsas 8 mėne
sių amžiuos paskandintas kūdi
kis, kurio motina kaip nusta
tyta buvo SI. K. Tai padariusi 
motina pasislėpė ir ją rasti ne
buvo galima. Paskutiniu laiku 
išsiaiškino jos gyvenamoji vie
la ir policija jų surado. Sulai
kyta St. K. prisipažino tai pa
daliusi, baisiai susijaudinusi ir 
tardoma pareiškė, kad lai ji 
padarė liktai savo giminaičių 
verčiama, nes ji kaip ir visos 
motinos mylėjo savo kūdikį ir 
to niekuomet nebūtų padariusi. 
Sulaikyta motina padėta kalėji
mam

Iš kur randas Lietuvoj 
bedarbiai

ŠIAULIAI. — Šiaulių gele
žinkelio ruože prie balasto (ge
ležinkelio remonto) šių vasarų 
dirbo .‘UI darbininkų. I ždirbda- 
vo nuo 5 iki 6 litų dienai. Už- 
iškasima žemių, 1 kub. metro, 
mokėjo po 75 centus. Uždirbti 
5 6 litai dienai, reikdavo iš
kasti 7—8 kub. metrus žemių. 
Darbas prasidėjo pradž/ioj bir
želio mėnesio, užsibaigė lapkri
čio 10 d. Dabar darbininkai at- 
lelstr.

Kiek bedarbių
ŠIAULIAI. Miesto darbo 

biržoje, nuo šių metų lapkri
čio 2 d. prasidėjo naujai pa
tikrinimas bedarbių. Iki 16 die
nai to mėn. jau įregistruotų be 
darbo 162 vyrai ir 139 mo
terys, viso — 3G1.

Busiąs pakeistas žemės 
reformos įstatymas

KAUNAS. -— Žemes ūkio mi- 
nisteris “Sogodnia” kores|>on- 
dentui ^pareiškė, kad ministeri
ja jau išdirbo žemės reformos 
įstatymą, kuris artimiausiu lai
ku bus įneštas ministerių ka
binetan.

Projekte numatome pakelti 
nenusavinamoji norma nuo 80 
ha iki 160 ha.

Del derliaus ministeris pažy
mėjo, kad ketvirdaly valsčių 
derlius blogas, o didesnėje Lie
tuvos daly, ypač Suvalkijoj, ge
ras.



Maksai Gorkij.

KARTĄ
(1894)_______ •

...Kartą rudenį man teko at
sidurti labai nemalonioje ir ne
patogioje būklėje: mieste, kur 
aš ką tik atvažiavau ir kame aš 
neturėjau nė vieno pažįstamo 
žmogaus, — aš pasijutau esąs 
be skatiko kišeniuje ir be buto.

Pardavęs pirmomis dienomis 
visa tai iš rūbų, be ko buvo gali- 
linia apseiti, išėjau iš miesto į 
vietovę, vardu “žiotys”, kame 
buvo garlaivių sustojimo vietos 
ir navigacijos laiku virė vikrus 
darbingas gyvenimas, o dabar 
buvo tuščia ir tylu, — tai buvo 
pabaigoje spalių mėnesio.

Lapsėdamas kojomis per drėg
ną smėlį ir įtimpai žiūrinėdamas 
jį, su noru rasti jame kokias 
nors liekanas maištingų medžia
gų, aš vaikštinėjau vienišas 
tarpe tuščių trobesių ir preky
bos skabnių ir galvojau apie 
tai, kaip gera būti sočiam...

Esant dabartinei kultūrai sie
los alkį galima patenkinti grei
čiau, negu kūno alkį. Vaikšti
nėji gatvėmis, tave supa trobe
siai, neblogos išvaizdos ir, — 
galima be suklydimo pasakyti, 
neblogai įrengti viduje; — tas 
gali sukelti tavyje malonias 
mintis apie arhitekturą, apie hi
gieną ir dar apie daug ką kita 
gudraus ir aukšto; sutinki pa
togiai ir šiltai apsirengusius 
žmones, — jie mandagus, visuo
met šalinasi nuo tavęs, delika- 
tiškai nenorėdami pastebėti ta
vo buvojimo liūdno fakto. Die
važi, alkano žmogaus siela vi
suomet maitinasi geriau ir svei
kiau už sotaus sielą, — tai būk
lė, iš kurios galima padaryti la
bai sąmoningą išvaizdą sočiųjų 
naudai.’....

...Artinosi vakaras, lijo lietus, 
iš šiaurės smarkiai putė vėjas. 
Jis švilpė tuščiuose skobniuose 
ir krautuvėlėse, beldė į užkal
tus lentomis viešbučių langus, ir 
upės bangos nuo jo smūgių pu
tojo, triukšmingai taškėsi į kra
nto smėlį, aukštai išmesdamos 
savo baltas keteras, bėgo viena 
paskui kitą į blausų tolį, sku
biai šokinėdamos vieno per ki
tą... Atrodė, kad upė jautė žie
mos artumą ir išsigandusi bėgo 
kažin kur nuo ledo pančių, ku
riuos galėjo tą pačią naktį uždė
ti jai šiaurės vėjas. Dangus bu
vo sunkus ir tamsus, nuo jo be

RUDENĮ
iustojimo krito vos matomi a- 
kim lietaus lašėltub liūdną ele
giją gamtoje aplink manęs darė 
ryškesnę du nulaužyti ir negra
žus skroblai ir apverstas aukš
tyn dugnu luotas prie jų šaknų.

Apverstas laivelis su išlaužtu 
dugnu ir šalto vėjo apiplėšti me
džiai, menki ir seni... Visa ap
link sugriauta, nevaisinga ir ne
gyva, o dangus lašina neišsen
kančias ašaras. Tuščia ir tamsu 
buvo aplink — atrodė, visa mir
šta, greitai pasiliksiu gyvas aš 
vienas, ir manęs taip pat laukia 
šalta mirtis. Kalendamas danti
mis traliavimus alkio ir šalčio 
garbei, ir staiga veltui beieško
damas valgomo daikto, užėjęs 
už vieno iš skobnių, — pama
čiau už jo susirietusį ant žemės 
pavidalą moteriškais rūbais, šla
piais nuo lietaus ir visai prilipu
siais prie palenktų pečių. Su
stojęs prie jos, aš įsižiūrėjau, ką 
ji darė? Pasirodė, ji kasa ran
komis duobę smėlyje, pasikasda- 
ma po vienu iš skobnių.

—Tai kam tau? — paklausiau 
aš, pritūpdamas šalia jos.

Ji tyliai šūkterėjo ir greitai 
pašoko ant kojų. Dabar, kai ji 
stovėjo ir žiurėjo į mane pla
čiai išplėstomis pilkomis akims, 
kupinomis baimės,— aš mačiau, 
kad ta mergaitė mano metų, su 
labai malonios išvaizdos veide

liu, nelaimei, padabintu tri
mis didelėmis mėlynėmis. Tas 
jį gadino, nors mėlynės buvo 
išdėstytos su nepaprastu pro
porcionalumu — po vieną, ly
gaus didumo, po akimis ir vie
na — didesnė ant kaktos, 
kaip tiktai virš tarpuakio. To
je simetrijoje buvo matomas, 
darbas artisto, labai išsigudri- 
nusio žmogiškų fizionomijų ga
dinimo darbe.

Mergaitė žiurėjo į mane, ir 
baimė jos akyse palaipsniui gę- 
so... štai ji nupurtė rankas nuo 
smėlio, pataisė medvilninę ske
petaitę ant galvos, pasiraivė ir 
tarė:

—Tu, žiūrėk, taip pat valgy
ti nori?... Na, kask, man ran
kos pavargo. Ten,—ji moste
rėjo galva į skobnį,—turi bū
ti, duonos yra.... Tas skobnis 
tebeprekiuoja....

Aš ėmiau kasti. Gi ji, tru
putį palaukus ir pažiurėjus ji 
mane, atsitūpė šalia ir ėmė pa
dėti man...

Mes dirbome tylėdami, Aš 
negaliu pasakyti dabar, ar aš 
atsiminiau tą momentą apie 
baudžiamojį kodeksą, apie mo
ralę, nuosavybę ir kitus daly
kus, apie kuriuos, žinančių 
žmonių nuomone, reikia atsi
minti visuose gyvenimo mo
mentuose. Norėdamas būti 
kiek galima prie tiesos, aš tu
riu prisipažinti,—rodos, aš bu
vau tiek įsigilinįs į pasikasimo 
po skobnių darbą, kad visiškai 
užmiršau apie visą kitą, bet to, 
kas galėjo būti rasta tame sko
bnyje....

Slinko vakaras. Tamsa — 
drėgna, kiaurai pereinanti, šal
ta, — vi« labiau tirštėjo aplink 
mus. Bangos trukšmavo lyg 
kad dusliau, negu ankščiau, o 
lietus beldė į skobnio lentas vis 
garsiau ir dažniau... Kažin kur 
įau nubarškėjo naktinio sargo 
barškalas...

• —Ar jis su asla ar ne? — 
tyliai paklausė mano padėjėja. 
Aš nesuprantu, apie ką ji kal
ba, ir nutylėjau.

—Aš sakau—ar skobnis su 
asla? Jeigu su asla, tai mes 
veltui laužiamės. Pakasime duo
bę, — o ten, gal, storos lentos 
dar... Kaip jas atplėšti ? Geriau 
užraktą sulaužyti... Užraktas

Geri sumanymai retai aplan
ko moterų galvas; — bet, kaip 
tamstos matote, jie vis tiktai 
aplanko jas... Aš visuomet ver
tinau gerus sumanymus ir vi
suomet stengiausi naudotis jais 
pagal galimybę.

Radęs užraktą, aš patrau
kiau jį ir išplėšiau drauge su 
kilpomis!... Mano bendradaly- 
vė staiga susilenkė ir kaip gy
vatė įsmuko į atsidariusią sko
bnio keturkampę skylę. Iš ten 
pasigirdo jos giriantis šauks
mas:

—Geras vyras!
Vienas mažas moteries pa-j 

gyrimas man brangesnis už vi
są ditirambą iš vyro pusės,1 
nors tas vyras butų gražiakal- 
bis, kaip visi senovės kalbėto
jai, paimti drauge. Bet tuomet 
aš buvau nusiteikęs netaip ma-į 
lomai, kaip dabar, ir, neatkrei-j 
pęs dėmesio į mergaitės kom-I 
plimentą, trumpai ir su baime 
paklausiau jos:

—Ar yra kas nors?
Ji nionotomiškai ėmė išskai

čiuoti man savo atradimus.
—Krepšys 

šai tušti... 
ras geležinis.

Visa tai

su buteliais... Mai-
Lietsargis... Kibi-

buvo nevalgoma.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Tiktai

Aš pajutau, kad mano viltys 
gęsta... Bet staiga ji gyvai rik
telėjo:

Ach! štai ji...
—Kas?
—Duona... Kepalas...

šlapias... Turėk!
Prie mano kajų išriedėjo ke

palas ir paskui jį ji, mano nar
si bendradalyvė. Aš jau atlau-

BoschRadio
(Elektrinis perdėm)

8 A.C. Tūbos. Nepapras
tai garsus ir tyras balsas, 
pagauna iš visur vienu kon
troliuotoju. Tai yra geriau
sia šios dienos Rhdio. Kas 
nori įsigyti tikrai gera Ra- 
dio, lai ima Bosch išdirbys- 
tės. Bosch Kompanija išdir
ba elektrinius produktus jau 
daugiau kaip dvidešimts pen- 

metai.ki

lubos

Tūbos

Modelio 28 kaina S 132.50
$22.75

Modeli 28A gražiame kabinete ir 
su spykeriu $195.50

$22.75
Modelis 29A didelės spėkos ir su 
Dynamic Spykeriu .... $295

Budriko Korporacija yra Įgali
ota pardavinėti Bosęh Itadio. 
Kaip Budriko Korporacija, taip 
Bosch Co. garantuoja Bosch Ra- 
dias neapribuotarh laikui ir kiek
vieną pirkėją užtikrina, kad jis 
bus pilnai patenkintas.

Gerbiama Publika yra užpra
šoma atsilankyt j Budriko Krau
tuvę ir pasiklausyti šito nuosta
baus produkto gražaus balso.

Parduodama ir lengvais išmo
kėjimais. įmokėti tereikia 510.00.

JOS. F. SUDRIK
INC.

3417 S. Halsted St.,
Tel. Boulevard 4705

■ * ■ "'—7 _1,1 '■*" ----
žiau šmotuką, įsikišau jį į bur
ną ir kramčiau...

Na, duok man... Ir iš čia 
reikia ir eiti šalin. Kur čia 
mums ėjus? — Ji bandomai pa
žiurėjo į tamsą į visas keturias 
puses... Buvo tamsu, šlapia, 
triukšminga...

CONTRACTORS

REALESTATE
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrę gydime 
privatinių ligų. Del tos priežasties, 
sergantys žmonės, kurie nori ge
riausio, patarnavi- 
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą/? 
laiką ir studi.i u <> i a | 
tas ligas. Jie žino, t . 
kad specialistas su- 
pranta kaip tas ligas fcRT Oja 
gydyti sėkmingiau. Ų ■

D r. Ross speciali- \ 
zavosi per tris de- 
simt m e t ų. Savo 
praktikoj jis peržiu- / 
ri ir gydo šimtus ' ,žmonių kasmet. Su- Dr. M. Koss 
prantama, iš savo plataus patyrimo 
jis įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų^ pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo 

UŽSISENĖJUSIAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJĄ, PULTAVIMĄ, STRIKTURĄ, 
PŪSLES, PROSTATE IR SLAPI- 
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

Dr. Ross suteikia saugiausi, ge
riausi ir labiausia patenkinanti gy
dimą. To pasekmė yra, kad skait
lingi bpriai pacientų kasdie užpildo 
ofisą. Tūkstančiai žmonių, kuris 
kentė nuo lytinių ligų, nerviškumo, 
lytinio silpnumo ir abelnos negalės, 
liko išgydyti ir dabar yra sveiki irliko išgydyti ir dabar yra sveiki 
laimingi.

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street, 
Kampas Monroe, Chicago, III.

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedėliomis nuo 10 iki 1. Pa- 
nedėliais, seredomis ir subatomis 
ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. 
Trisdešimt metų šiame name.

3,000,000.00

Pasiųsta Lietuvon 
per “Naujienas”!

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

Tai yra didelė suma sudėjus į 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.

Ana ten luotas apverstas... 
patraukime tenai?

—Ei va! — Ir mes nuėjome, 
laužydami kelyje musų grobį ir 
prikimšdami juo burnas... Lie
tus didėjo, upė kriokė, iš ka
žin kur buvo girdimas ilgas pa
juokiąs švilpukas, — lyg kai 
kas didelis ir nieko nebijantis 
švilpė juokais visą žemišką su

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

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
Tu paties savininko priežiūroj per 80 metą. Mūrą mot to: PAT AR 
NAV1MAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims įeredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544- 2545

.......-..................   ..■rr-T —.... -------------------------------------

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
I

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg< 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiiinsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus ju«ą 
Kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vlmo — kas jums yra.

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo h iki 7:30 vakaro.
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

y ................   - -■—-—... ------------------ --------------------------------------------- —- j

12th STREET
T«l. Kediie 8902

3514-16 Roonevelt Rd. 
arti St. Louii Avė. 

CHICAGO, ILL.

į Rusiškos ir Turkiškos Vanos ■

Trečiadienis, gruod. 12, 1928

tvarkymą, ir tą netikusį rudens 
vakarą, ir mumis, du jo did
vyrius.... širdis liguista sopė
jo nuo to švilpimo; ir vis tik
tai aš godžiai valgiau, ir ta
me man neužsileido ir mergai
tė, ėjusi iš kairės pusės nuo 
manęs.

(Bus daugiau)

Dykai Naujienų Skaitytojams
- - - * — - ---------------- ----------------- • — .......................... ..... —————— . ............ ... .................................- ■ ——

NAUJIENŲ KALENDORIUS
Bus išdalinamas ant “Stands” ir per išnešiotojus, KETVERGE GRUODŽIO 13 D. Pirkda
mi “Naujienas” reikalaukit Kalendoriaus! Tik viena diena bus dalinami, vėliau pritruks.

NAUJIENOS
1739 South Halsted St., Chicago, III.
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[korespondencuosĮ ,
Boston, Mass

Gruodžio 2 d. į čia atskrido 
Vanagas. Publikos kimšte pri
sikimšo. Taip visi juokėmės, 
kad “futbolus” pradėjo skaudė
ti. Tai tik Vanagas tą gali pa
daryti. Labai labai patiko žy
das. Jei butų matęs tikras žy
das, kaip jis žydą atvaizduoja, 
tai ir tas butų kvatojęs. laibai 
vykusiai charakterizavo, visų 
redaktorių tipus ir jų politinius 
nusistatymus, neužmiršdamas 
nė savęs, “Margučio” redakto
riaus.

Stasys Mockus; iždo globėjais 
—S. Srupša ir Ona šimenienė, 
kvotėju Dr. J. Anderson. Darb
štus ir tinkami nariai išrinkti ir 
daug vilties yra, kad 100 kuo
pa 1929 metais padvigubins sa
vo spėkas.

Lapkr. 28 ir 29 dienomis 12th 
Str. Hali laikė labai “šventus” 
pamokslus kunigas Mockus, bet 
žmonių tų “šventų” pamokslų 
nėperdaugiausia ėjo klausytis. 
Turbut dėl to, kad komunistų 
pakraipos kuopa jam ruošė mi
sijas. Kaip ten n? butų, man 
teko girdėti iš gero parapijono 
išsitarimą, kad buk Mockus ge
resnį pamokslą pasakęs kaip 
vietinis klebonas.

—M. Kasparaitis.

Vanagaitis, kaip turi daug 
“titulų”, tai nevažiuoja be paly
dovų.Bet palydovas jo ne pa
prastas “ginklanešys”, bet tik-, 
ras muzikos meno atstovas, ku 
rio pirštai skraidydami po pia
no klavitura užburia klausy
tojus. Yozavitas jaunas vyras 
ir jei netingės, tai bus pasau
linė žvaigždė. Ir Lietuva susi
lauks savo i. .. ______  _
Bravo Vanagui ir jo palydovui škia mums savas emocijas. Jis 
už šitokį gražų ir malonų kon- sukaupia jas (savas emocijas) 

Linkiu ir toliau Bostono į tikrą formą ar formas 
ir paskui paduoda kitiems. Už 
tai gana teisinga yra Tolsto
jaus nuomonė, kad ve dailė y- 
ra žmogaus darbas, per kurį 
pasireiškia dailininko emocijos. 
Bet ne tik vienas Tolstojus taip 
suprato dailę, 
kad per tam 
temperamentą 
žinoma, tam 
gamtą; o tai ir bus dailė. Aiš
ku, kad dailininko dvasiniame 
gyvenime pirmiausia turi susi
daryti tam tikra būsena, o pas
kui, kaip jis šitą būseną tam 
tikrose formose kitiems atvaiz
duoja, tai ir būna jau gatavas 
dailės dalykas.

Iš to, kas aukščiau pasakyta, 
aišku, jog pati gamta, be žmo
gaus pagalbos, tikrojo dailės 
dalyko sukurti visai negali. 
Gamta gali būti tiktai dailės 
šaltinis, iš kurios dailininkas 
gali semti begalinę medžiagą, 
kurią suliejęs su savo dovana 
(talentu), išmanymu bei tobu
la technika ir emocijomis, ga
li gauti tikrąjį dailės dalyką.

Taigi, kaip klaidingai žmo
nes mano, kada jie sako: “Koks

Dailė ir emocijos
Kaip mes nežiūrėsime į dai

lininką, tai vis matysime, kad 
pianisto-virtuozo. i jis savo darbo daviniais parei-

certą.
neužmiršti. Ne be reikalo per 
koncertą jis gavo daug naujų 
prenumeratų, nes jo “Margu
tis” yra vertas skaityti. Stebė
tina, kad jis gavo atminčiai va- 

siur-nagą. Tai Dr. Kapočiaus 
prizas: Vanagas-Vanagui.

—B.

Ratine, Wis
SLA. 100 kuopos priešmetims 

susirinkimas buvo 2 d. gruodžio, 
2 vai. po pietų, Union Hali. Nu
tarta kviesti SLA. 212 kuopos 
Dailės Batelio artistus suvai
dinti veikalą “Netikėtas Sugry- 
žimas”. Tikimės, kad kenoshie- 
čiai musų kvietimą priims. Pri
sirašė trys nariai prie 100 kps. 
—Stasys Gibovičius, Elzbieta 
Gibovičienė ir jų sūnūs Petras 
Gibovičius į jaunuolių skyrių. 
Garbė mums tokius gerus lietu
vius susilaukus savo eilėse. Pa
geidautina daugiau tokių gerų 
lietuvių, kurie supranta apdrau- 
dos reikalą ir įvertina lietuvių 
didžiulę organizaciją SLA. Kaip 
visur, taip ir pas irtus randasi 
tokių taradaikinių kūmučių, ku
rios viską peikia, bet į tokias 
pažiurėjus matosi, kad yra at- 
silikėlės nuo gyvenimo progre
so; joms niekas negera, o tik
renybėj, pačios nekam tikę.

į valdybą išrinkti šitie na
riai: pirm- J. H. Philip., vice- 
pirm. A. Klapatauskas, nutari
mus užrašyti mane paskyrė, fi
nansų rast. Vladas šilingas, iž
dininku Mykolas Vijūnas, org.

JUSTICE ELECTRIC 
Slidi*

Didžiausia Lietuvių 
Elektros krautuvė 
<Thlea*oj. Laikome 
vien Unijoa Darbiniu- 
kns. darome visokius 
elektros darbui, ir 
parduosim flaterius ir 
vieką eietrilką plfiau 
nesu kaa kitai.

4104 Archer Avė.
Ijifayette 3533

Štai Zola manė, 
tikrą žmogaus 
galima matyti, 

tikroje formoje

> A W

C.

NAUJIENOS, Chięago, III.

cbaniškuose judesiuose žmogų. 
Tai bus dailiai ir tiksliai pada
rytas žmogus, kuris elektros 
srovės valdomas, sakysime, vi
sai gerai vaidins, žinoma, jei
gu tyčia imsime ir padėsime j j 
tikrojo arba gj’vojo vaidintojo 
įkaitu (pavaduotoju). Vis dėlto 
jo vaidinime dailės visai nebus, 
nes šisai dirbtinis žmogus ne
turi emocijų. Taip yra ir su 
muzika, pavyzdžiui, kaip mes 
girdime automotinj pianą skam
bant. Tas pats galas yra su 
krutamaisiais paveikslais ir vi- 
tafonu, kur tikrosios dailės ir
gi nėra.

Taigi, ar vienokioje ar kito
kioje formoje išreiškia žmogus 
tikrąją dailę tik tada, kada jis 
jungia savas emocijas su gam
ta.

v---------------- -------- -------------------------- --  ‘ 1 ■ —

Kai Jus Pagaunate 
Šaltį

beveik tuojaus užsikimšimai? 
pagimdo galvos skaudėjhna. 

ORANGEINE Milteliai susta
bdo galvos skaudėjimą ne
žiūrint nuo ko 
Saugus ppr virš 
metų.
Visose nptieko.se

FLIT
-r

jh 
tris

10c

paeina, 
dešimt

ir 25c.

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonas, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

Muzikos ir juoku mėnesinis žurnalas

(Pacific an<l Atlantic Puolu i

Channie Tripp iš Flint, Mich., 
kuris tapo nubaustas kalėjimu 
visam amžiui dėl nusižengimo 
keturis kartus valstijos prohi- 
bieijos įstatymams.

žavingas miškas; tai tikra dai
lė”. “Kaip gražiai suderintos 
gėlių varsos; puikiausias dai
lės dalykas”. Tiesa, čia labai 
daug yra dailės grožio, bet vi
sai nėra žmogaus atvaizduotos 
jo dvasios būsenos: išmanymo, 
technikos, gabumo, pagalios ir 
emocijų. O kol žmogaus tem
peramentas nėra tiksliai sujun
gtas su gamta, tol kad ir gra
žiausia gamta negali būti tik
ruoju dailės dalyku. Bet, da- 
leiskime, jeigu tą žavingą 
ką arba tas gražias gėles 
gus tiksliai nutapys ant 
bės, suprantama, būtinai 
damas savo emocijų, tada 
bus tikras dailūs dalykas.

Ieškodami dailės vaidintojo 
ar muziko darbe, šitaip paban
dykime juos charakterizuoti.— 
Daleiskime, mokslas pagelbsti 
žmogui išrasti visai tobulą me-

miš- 
žmo- 
dro-

jau

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

n' * Al iš

Su

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musų populiariais laivais
NKW TORK, ALBIkT sAltlNa 

HAMBURG, DEUTZCHLAND, 
BMOLUTE, RKUANCK, 

CLKVKLAND, 
WK«TPHAL1A, THURINGIA

Puikus patarnavimas visose 
k lestose

NEW Y0R‘
IKI KAlJ-4-V U NO IR ATGAL

Trečia Klcsa
Plūs 8. Re venų© taksai

Kelione greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line 
177 N. Michieati Avė. Chieago

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

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

’ “MARGUTIS”
3210 So. Halsted St.

Telephonc Victory 1266
Chieago, III.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

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

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir Kkanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .........................................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stoti* ir arčiausias

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

VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose -------------- -  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................................ —.............  50c

Rašybos vadovi’.jg su rašybos žodynėliu. Išleista* 1926 
metais.

NAMŲ RUOSOS VADOVĖLIS .................. -...........-.............. ...
Namų darbai, naminė «askaitybi ir biudžetą*. Kaip 
pigiai tai m yną užlaikyti.

COc

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAT yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti pirmm.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nesvarus, tai jus no- 
rotns ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liiterfne, dantų tepale*, valo 
dantis nauju bu d u. Musu che
mikai pagalio* surado sustata 
kurs iitikro iveičia nedrasky
dama* dantų emales •— ta* sun
ku* uždavinį* pagalio* tapo iš- 
riiui.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik ?5 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lovį*, U. S. A.

52.50

$1.50

$8.01

58 years
25 ounces for 25c

KC
Baking Powder 

(doubte actiny)

ŪSE LESS 
than of hlgh priced branda 
M1LLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Al! Aches and Pains 

vvith

193 Grand Street

1IOKTKLOS NURM, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI ŠITA

Brooklyn, N. Y

Ali drti4i(i»ta—36c and 65c {irs and tubea. 
Chiidreo'a Mustcrole (milder fortu) 35c.

Better than a Mustard Plaster

Specialč-Pasta ba-Specialė
Lietuviams Tėvams ir Motinoms

Šis Itaby Grand reprezentuoja 
"Home Sweet Home”

Muzikalis išsilavinimas ir praktika parodo inte
ligentiškumą kiekvieno asmens; parodo asme- 
ningumą, iškilmingumą ir harmoniją namuose. 
Kodėl nesuteikti savo vaikams progą studijuoti 
muziką. Mes patariamo jums atsilankyti j mu
sų krautuvę. Mes maloniai parodysime jums 
musų grojiklius pianus, grand ir reprodueing 
grand pianus, kuriuos mes parduodame geriau
sios rųšies ir rinktinius. Musų pianų kainos yra 
labai prieinamos ir visiems vienodos: cash arba 
lengvais išmokėjimais.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

VtiM darbas užsakytai keružio tnSne 
bu* atliktai pigiomis kainomis. Tai 
peraUloma VIENODU KAINU Šiite 
nulių aptellnklų Deniai Oflm. 

skyriaus OFISAS
1800 S. Halsted St.

Dantų Setą- of H 
■etai--------------------------------------912.60

____ »7.6U 
__

VEIDAS 
PRIPIU

DOMAS-
JIETURJ

TIKTI
OrrlMUHi. -uh.inii darbai a* $4 
Geriausio* Auksloš* Crown* _ 12.50 
Oerlaui) Auksiniai Ftliings _ $2.60 
Geri a u ai Auksiniai Tilteliai _  *2.50Ailoy Fillinsi __
Shlabnnai

■yj 
yra

TUBBY

326

$0 
66 
»a 
n 
61
Išvalymai dantų  ___________

Aly kalnų nešausite musų dldiiamjatn 
ofise. DIDYSIS OFISAS Įsteigtai 23 me
tai atgal.
THE UAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. W()OLLENS, Pres. 

326 South State St.
Phone Harrlioa 07ftl

000
60c

Mes galime įrodyti, kad mes galime sutaupyti 
jums pinigų jei pirksite pas mus. Kodėl? Todėl, 

Musu vertingas grojikus parodymui ka(1 raes Marginame ir sakome tikrą tiesą. Mes 
nerokuojame jokių nuošimčių perkantiems leng- 

musų rautuvėj jšmok§jimais ir nuleidžiamo 10% už visus
cash pirkimus. l’žganūdinjrrm garantuojame.

P. R. BUCHINSKI PIANO CO.

A Fellow Can’t Be Too Careful

KALBĖDAMA aukltcinta mo
kyklos merginoms apii aums- 
niną higieną, patyrųjį distrik- 
to nur<U nasakė:

“Viena p^rindinft) tmlsyk- 
li<3 dėl mergi nxj ■▼eikmtom, 

kia atlaikyti sistemą norma
liam* įtovyje. Normalii mink- 
(tinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, ne* jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto- 

laukit* klsk- 
Joi nepadarys

Cash arba lengvais išmokėjimais.
Tel. Prospect 79565054 So. Ashland Avė

vartoti n itin- 
jiuClatM Ktek-

lamas. Paimk 
vieną vakarą, 
nmmagumo.”

Nujol galit 
rint kaip jųi _ 
viena moteris privalo turėti 
buteli narni*.

PlANOS and fine fumlture 
keep their rich finish with 
O-Ccdar Polish. It cleans 
■8 it polishca—with spced 
and Kafety. 4-o*. bottle, 

30c; 12 oz.» 60c.

O/fĮdar
V^Polish

nptieko.se
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NAUJir-MOS
The Lithuanian Daily Newg 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50
.75

8c 
18c 
75c

$8.00
$7.00
$8.00

Subscription Kates: 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entered as Sccond Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina
Chicagoje — paštu:

Metams ..........~...... ............
Pusei metų ................
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiam ............
Vienam mėnesiui „.... .....

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...»...............
Savaitei -............... ..........
Mėnesiui ___ ...__ ______

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams ........... $7.00
Pusei metų ___   8.50
Trims mėnesiams ________ 1.75
Dviem mėnesiams ... . ..... ..... 1.25
Vienam mėnesiui _________ .75

9

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta]:

Metams ........... ................. $8.00
Pusei metų ...........    4.00
Trims mėnesiams ________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

VEDUSIŲ MOTERŲ DARBAS

Moterų biuro pranešimu Washingtone, skaičius iš
tekėjusių moterų Amerikoje, kurios dirba už algą, nuo 
1890 iki 1920 metų dvigubai padidėjo. Joms tenka už
darbiauti dėl to, kad jų vyrai neuždirba tiek, kad galė
tų išlaikyti savo šeimas.

Tečiaus vyrų uždarbiai 1920 m. buvo didesni, negu 
trisdešimt metų prieš tai: kodėl tad dirbančių moterų 
skaičius užaugo? Užaugo, viena, dėl to, kad gyvenimas 
Amerikoje pasidarė brangesnis; antra, dėl to, kad pasi
darė didesni žmonių reikalavimai. Šiandie žmonės jau 
nesitenkina tuo, kuo jie naudodavosi pirma. Daugelis 
dalykų, kurie seniaus buvo laikomi “prašmatnybe”, pri
einama tiktai turtuoliams, dabar jau yra neapsieinami 
daiktai ir paprastų žmonių gyvenime.

Kunigai ir kitokie “durininkai” tą žmonių reikala
vimų didėjimą vadina “išdykumu”, bet jų pamokslų nie
kas nepaiso. Blogumas tečiaus, augant moterų darbinin
kių skaičiui, yra tas, kad dažnai jos paveržia uždarbį 
vyrams. Nedarbo klausimas Amerikoje taip pat, kaip ir 
kitose šalyse, darosi tolyn vis aštresnis. Jis nebus tinka
mai išrištas tol, kol nebus žymiai sutrumpintos visiems 
darbininkams darbo valandos.

IRGI KARALIUS!

Italijos karalius vergiškai nusilenkė Mussoliniui, 
pasirašydamas įstatymą, kuriuo didžioji .fašistų partijos 
taryba padaroma vyriausiu valstybės organu. Šis įsta
tymas paniekina senąją Italijos konstituciją, kurią ka
ralius buvo prisiekęs saugoti.

Prieš šešis su viršum metus, kai juodmarškinių gau
jos maršavo į Romą, tai Viktoro Emanuelio ištikimas 
generolas Capello pasisiūlė tas gaujas išvaikyti. Bet ka
ralius pabijojo imtis griežtų priemonių ir paklausė ar
mijos generalio štabo, kuris patarė jam paskirti 
lini ministeriu pirmininku. Dabar gen. Capello 
tremtas į vieną salą jūrėse, o karalius pasidarė 
nes diktatūros belaisvis.

Kai “Dievo pateptiniai” šitaip nusigyvena,
ku, kad jie yra niekam nereikalingas bagažas. Juo grei
čiau žmonės jų nusikratys, juo bus geriau.

Musso- 
yra iš- 
fašisti-

tai aiš-

SOVIETŲ DRAUGAI

Kalbėdamas sovietų centralinio vykdomojo komite
to suvažiavime, užsienių reikalų komisaro padėjėjas, 
Maksim Litvinov, pareiškė, kad geriausi Rusijos santy
kiai esą su Turkija, Persija ir Afganistanu.

Turkijoje viešpatauja žiauri Kemal’io diktatūra, 
Persijoje — taipgi diktatūra, tik jau karūnuota; Afga
nistane — despotiška monarchija. Ar ne keista, kad su 
šitomis Azijos valdžiomis bolševikai yra arčiausiai su
sidraugavę?

Jeigu Rusijos valdovai tikrai butų kelio rodytojai 
į socializmą, kaip jie apie save skelbia, tai jų akys ir 
širdys butų atkreiptos ne į Aziją, bet į tas Europos ša
lis, kur yra stipriausias darbininkų judėjimas — į Vo
kietiją, Angliją, Franciją, Belgiją, Švediją ir t. 
su šitomis šalimis jie aršiausiai pykstasi, ir ne 
buržuazinėmis jų valdžiomis, bet dar labiau su 
ninkiškomis tų šalių organizacijomis.

Geriausius draugus sau bolševikai susirado
joje, Persijoje ir Afganistane, kuriose darbininkų judė
jimo dar beveik nėra nė pėdsako! Kas, kas — tik jau ne 
Marksas tenai juos nuvedė!

t. Bet 
tik su 
darbi-

Turki-

LAlSVfi IR PERVERSMAS.

Vakar Skaitytojų Balsuose 
tijpo Prano Zakarevičiaus 
straipsnis, kuriame jisai pole
mizuoja su Redakcijos išreikšta 
nuomone, joge i 1926 m., demo- 
kratinės k ialrijos metu. Uotu-

voje nebuvo “perdaug laisvės”. 
P. Zakarevičius, kuris pats tuo 
laiku gyveno Lietuvoje, sako, 
kad laisvės tenai buvę, perdaug 
ir kad ši aplinkybė davusi pro
gos fašistams įvykinti gruodžio 
17 d. ginkluotų perversmų.

Šitos p. Zakarevičiaus mintas 
įrodymų tečiaus mes jo straips
nyje nerandame. Straipsnio au
torius pasakoja apie federanto 
Ambrozaičio kurstymus prieš 
valdžių, apie pulk- Glovackio or-

ganizavimą “savanorių” ir apie 
naktinius fašistų mitingus Tau
ragėje, ir tęsia:

“Sutraukus visas žinias 
(apie slaptą fašistų veikimą 
Tauragėje. “N.” Red.) krū
von, pasirodė, kad fašistai 
tikrai prie ko tokio negero 
rengias, kad jie ką nors ma
no daryti.

“Apie tai kuoskubiausiai 
buvo pranešta p. Šleževičiui. 
Bet ant nelaimės buvo gautas 
nuo p. Šleževičiaus toks atsa
kymas: ‘Mitingus daryti yra 
visiems galima. Nusikaltimo 
žygių nėra, kad kas galima 
butų daryti.”
šitoks valdžios apsileidimas 

leidęs fašistams įvykinti savo 
sąmokslą. Mes manome betgi, 
kad faktai tokio tvirtinimo ne
paremia.

Visų-pirma yra žinoma, kad 
Sleževičiaus valdžią nuvertė ar
mijos karininkai (pritariami 
klerikalų ir tautininkų lyderių), 
o ne kokie ten Tauragėje ar kur 
kitur slaptai susiorganizavę fa
šistai. Jeigu valdžia ir butų už
klupusi kame nors naktinį fašis
tų mitingą ir visus jo dalyvius 
sukišusi į kalėjimą ir iškvotusi, 
ji vargiai butų patyrusi planus 
to sąmokslo, kuris buvo daro
mas Kaune, aukštųjų armijos 
karininkų ir atžagareiviškų par
tijų vadų rateliuose.

Antra, yra žinoma,* kad gruo
džio perversmas buvo įvykin
tas ne masinio sukilimo keliu, 
žmonės nė nežinojo, kad jisai 
įvyko; jie buvo pastatyti prieš 
įvykintą faktą, pirma negu jie 
susigriebė kas daryti. Naktyje 
iš gruodžio 16 į 17-ą preziden
tas Grinius ir ministeriai buvo 
suimti ii-, pabūgę “kraujo pra
liejimo”, “lenkų įsiveržimo” ir 
kitokių baisenybių (tikrų ar 
įsivaizduotų), pasidavė. Perver
smininkams pasiseko dėl to, kad 
jie apgavo valdžią, kuri jais pa
sitikėjo, ir begėdiškai sulaužė 
savo priesaiką, kurią jie buvo 
jai davę. Ar prieš šitokį išdavi
kišką darbą butų ką nors padė
ję prakalbų draudimai, fašistiš
kų agitatorių persekiojimai ir 
panašios represijos? Vargiai.

Demagogiški kun. Krupavi
čiaus rėkavimai seime, kurstan
čios Ambrozaičio prakalbos pro
vincijoje, fašistiškos spaudos 
šlykštus užsipuldinėjimai ant 
valdžios, chuliganiški komunis
tų triukšmai viešuose susirinki
muose ir “tautiškų” studentų 
skandalijimai Kauno gatvėse — 
visa tai suvaidino tam tikrą ro
lę perversme. Bet ne dėl to val
džia griuvo. Tas triukšmas pa
dėjo sąmokslininkams tuo, kad 
jisai nukreipė valdžios ir visuo
menės dėmesį klaidingon pusėn. 
Kuomet klerikalai, komunistai 
ir fašistai plūdosi ir skandalą 
kėlė, tai tuo pačiu laiku paty
lomis veikė tie, kurie rengėsi 
užpulti valdžią iš pasalų.

Klerikalų, komunistų ir fa
šistų triukšmas padėjo sąmoks
lininkams ne tik prisirengti prie 
“pučo” tai}>, kad “nė lapė nelo
jo’’, bet ir sudarė atmosferų, 
kurioje jie galėjo apgauti ka
riuomenę, kada jie išvedu ją 
naktį į gatvę, sakydami, kad 
reikią apginti valdžią nuo “bol
ševikiško sukilimo”. Bet jeigu 
valdžia pirmiau butų ėmusi 
triukšmadarius aštriai bausti, 
tai ar triukšmas butų sumažė
jęs? Abejotina. Ažuot persekio
jusi triukšmadarius, valdžia bu
tų gal geriau padariusi, jeigu ji 
butų atsišaukusi j visuomenę, 
kviesdama ją remti valdžią.

Tokį žinksnj Sleževičius bijo
jo daryti. Jisai manė galėsiąs 
atsiremti kariuomene ir policija, 
o kariuomenės ir žvalgybos va
das kaip tik galando peilį įs
meigti jam į nugarą! Atrodo, 
kad net Sleževičiaus apsaugos 
ministeris Papečkys turėjo ry
šių su sąmokslininkais: jei ne, 
tai kodėl jisai yra dabar toks 
ištikimas Smetonai ir Voldema
rui, kad juodu jį paskyrė į savo 
“valstybės tarybą” ?

Tiesą sako P. Zakarevičius,

r1 11 " ..... 1,1....... ■ ■■■■■ ...............

Sveikatos Dalykai
Svaigulys

Bašo Dr. Margeris.
Taip dažnai nusiskundžia 

žmones galvos svaigimu, kad iš 
tikrųjų verta apie tai parašyti.

Kodėl galva svaigsta?
Paprasčiausias galvos svaigi

mas, kurį bene tik kiekvienas
yra kada nors turėjęs, tai ai-1 sukasi, arba 
koholinis. žinote, tik išsitrauk 
gerai, tuomsyk pats pajusi, kaip 
galva svaigsta. Bet gali svaigu
lys pasidaryti ir dėl kitokių 
nuodų, pavyzdžiui, tabako, kini
uos ir tų, kuriuos paprastai pa
gamina bakterijos žmogui kar
štlige apsirgus.

Kita labai paprasta svaigulio 
priežastis, tai širdies, inkstų ii* 
arterijų (gyslų) ligos, kurios 
dažniausiai pasitaiko seniuose, 
nors šiandie jau ir jaunuose ir 
vidurinio amžiaus žmonėse jų 
nestinga. Ne visuose ir ne vi
sada širdies ligos padaro svai
gimą; dažniausiai tik tuose, 
kurie turi kokį nors širdies ir 
aortos (didžiausios arterijos, 
kuri prasideda širdyje) bendrą 
sugedimą.' Bei kurie turi inks
tų sugedimą ir podraug arteri
jų sukietėjimą (arteriosklcro- 
zą), žinoma, dažniausiai ir au
kštą kraujo spaudimą, šitie be
veik visi skundžiasi gtlvos 
svaigimu. Jiems ir ausyse daž
nai skamba. Blogiausia, kai 
gauna sukietėti ir galvos šmu
gelių arterijos, tada jau ne tik
tai galvą dažnai skauda, bet ir 
apopleksija gali veikiai ištikti. 
Keikia, pagalios, pastebėti, kad 
kartais ir nuo per žemo krau
jo spaudimo 
Matote, gamtoje 
ti lygsvara: nei 
per aukšta.

Da kita gana 
gulio priežastis,
stos klausomosios landos užsi
kimšimas. Nereikia būtinai 
užsikimšimo, užtenka ir 
svetimo daikto ausyje, jei tik
toks daiktas bupnelį erzina. Ši
ta priežastis ne tiktai svaigulį 
pagamina, bet ir ausyje (ar au
syse) skambėjimą, pagalios, ir 
kurtumą. Antras dalykas, žino
ma, daug pavojingesnis sveika
tai ir sunkesnis gydyti, tai vi
durines ausies arba ir vidaus 
ausies staigusis ar chroninis 
kataras.

visur turi bu- 
per maža, nei

paprasta svai- 
tai ausies aik-

nei 
bile

retai pasitaiko ligo- 
turi galvos svaigai} 
kad jų akys kaip

l>er-

zar- 
dir-

niai, kurie 
tik dėl to, 
reikiant nebedirba. Ar tai švie
sos kaip reikiant nealmuša, ar 
tai akių raumenys ar nervai 
sugedę, ar jie (ligoniai) 
daug akis nuvargina.

Jeigu skrandis (pilvas), 
nos bei kepenos netiksliai
ba, tai dėl to pasidaro prastas 
virškinimas, arba žlcbčiojimas, 
gi pasėkos — galvos svaigi
mas. Ir ne mažai yra ligonių, 
kurie ibesiskųsdami galvos svai
gimu, guodžiasi ir vidurių vi
sokiomis negalėmis.

Nors tai retai, vis dėlto pasi
taiko, jog svaigulys pareina tik 
nuo naviko galvoje.

Pagalios, kartais ištinka 
žmogų itin aštrus ir pavojingas 
gaivus svaigimas, kurį pagami
na vidaus ausies (labirinte) 
slaigi stovio permaina. Tonais 
mat yra labai opi vieta. Jeigu 
tik gauna priplųsti čia kraujo

arba jeigu pasidaugina čia vi
sados esančios endolimfos arba 
perilimfos kiekis, tai žmogus 
labai staigiai ir rimtai suserga.

Tai tiek apie galvos svaigi
mo priežastis.

Simptomai
Apskritai sakant, tai ligonis 

jaučia, kad tarsi viskas apie jį 
kad visi daiktai 

vietoj, o jis apie 
Taip ligonis įau- 
todel, kad dabar

Čia tani 
maistu, 

padaryti

labirinto

apie j j stovi 
juos sukasi, 
čia, žinoma, 
jis negali tiksliai santykiuoti su 
erdve. Mechanizmas, kuris pa
laiko jį pu si aus v jto j, yra da
bar pakrikęs, vadinasi, nebe
dirba kaip reikia. Kartais re
gėjimas pasidaro netikslus ir 
mintys susidrumstę, taigi ligo
nis ir guodžiasi, kad jis dabar 
daiktų ryškiai nematąs ir jo 
galvoje tarytum viskas išvirkš
čiai einu. Kai kada ligonis tik 
biskj svaiguliuoja, kai kada vi
sai daug, taip kad turi žmogus 
greitai į kų nors įsikibti, nes 
kitaip — staigiai nuvirstų. Ne 
retai šities ligoniai jaučia aš
tresnį ar lėtesnį galvos skaudė
jimų, vemti verčia arba stačiai 
ir vemia, o ne kuriems lai ir 
širdis drebu. Daugelis jų bėda- 
voja ir ausų skambėjimų turį. 
Tik sųmonės nustojimas lai re
tai šituose ligoniuose tepasiro
do.

Jeigu netikslus akių darbas 
yra svaigulio priežastimi, tai 
ligonis, dažniausiai prie kokio 
nors' darbo perilgai akis varto
jęs, pradeda jausti galvos skau 
dėjimų, norų vemti, skausmų a- 
kyse, pagalios ir svaigulį.

Seniai, kurie turi arterijų su
kietėjimų, o dėl to ir svaigulį, 
jaučia, kad akyse tamsu pasi
daro, lyg drebulys juos nukre
čia ir aplamai jaučiasi taip sil
pni, kad/ turi į kų nors atsi
remdami vaikščioti, nes kitaip 
—nugriūtų.

Prasčiausiai jaučiasi tie, ku
rių ausies lalbirintan priplūsta 
kraujo arba pasidaugina endo- 
linifos ar perilimfos kiekis. 
Jiems ausyje (ar ausyse) da
bar labai skamba; tarsi viskas 
smarkiai apie juos sukasi arba 
jie apie viską sukasi; kariais 
jaučia jie, kad iškyla ir vėl 
nupuola, o kartais, tarsi kaip 
jūrių bangos jie siūbuotų. Prie
puolis staigus, ir jeigu ligonis 
negauna už ko nors nusitverti, 
tai parpuola. Akys dreba, ligo
nis išbąla, prakaitas jį išpila, 
vemti verčia arba ir vemia. 
Priepuolis pereina, ypač jei tik 
ligonis gauna ramiai pagulėti 
ir galvos visai nejudinti; paju
dinus galvų, gana dažnai prie
puolis tuoj atsikartoja. Kai ku
ltiems šiitų ligonį ų 
pasitaiko gana retai, 
riems, kas mėnesis, 
diena, o yra ir tokių 
gų, kuriems net 
per dienų užeina. Kuriems daž
niau užeina, tai pagalios 
charakteris persimaino: 
daro jie labai neramus, 
niekuom nepasitikintys.

Gydymas.

žarnas kraujo spaudimas, tai 
reikia surasti priežastis ir kiek 
galima jas pašalinti, 
tikromis gyduolėmis, 
tonikais* tikrai daug 
galima.

Vidurinės ausies ir
ligas reikia stengtis pašalinti. 
Žinoma, dažniausiai būna labai 
sunkus arba ir visai be pasek
mių darbas, vis dėlto bandyti 
reikia, nes ne retai ir gierų pa
sėkų gauti tenka.

Skrandžio, žarnų ir kepenų 
ligos dažniausiai suvis gerai 
sekasi išgydyti, todėl ir never
ta ligoniams dėl šitų ligų ka
muotis ir tokį įkirų nesmagu
mų, kai}) galvos svaigimas, tu
rėti.

Galvos specialistai.
Kiekvienas skaitytojas gali 

dabar aiškiai matyti, kad ne vi
suose ligoniuose galvos svaigi
mas pareina tiktai nuo tų prie
žasčių, kurios galvoje randas, 
kad daugelis priežasčių gludi vi
same kūne. O t(xlel 'ir reikia 
čia gydytojo, kuris visų kūnų 
ir jo ligas supranta, o ne siau
rame 
lyje 
kuris

medicinos mokslo kampe- 
užsidariusio specialisto, 
tik galvos ligas tesupran-

Ką vaikai turi 
skaityti

tė-“Mano sūnūs,” rašo tūlas 
vas Foreign Langutige Infor
mation Service organizacijai, 
“praleidžia savo brangų laikų 
beskaitydamas taip vadinamas 
“dešinitukinės noveles,” o aš 
užtektinai neapsipažinęs su 
knygomis anglų kalboje neži
nau kų patarti skaityti. Aš ži
nau kelias geras knygas savo 
kalboje, bet nežinau ar jas ga
lima nusipirkti anglų kalboje. 
Ar galite patarti skaitymo kur
sų mano jaunam vaikui?’

Problema nėra lengva, 
čia ne tik svetimtaučių 
vaikus, bet ir čiagimius.

Kad nors belankydamit

“Skaitymo Kursas Vaikams” 
susideda iš sekančių knygų:

1. “Hans Brinkė?’ autorius 
Mary Mapes Dodge.

2. “The Jųngle Book” — Ru- 
dyard Kipling.

3. “Bobinson Crusoe” — Da- 
niel Defoe.

4. “The Lašt of the Mobi- 
cans” — James F. Cooper.

5. “Toni Sawyer’’ — Mark 
Twain.

6. “iStover of Yale” — Owen 
Johnson.

7. “Lorna Doone”— R. D.
Blackniorc.

8. “Treasure Island” — *
Robert L. Stevenson.

9. “The Cloister and the 
Heartli’’ — Charles Reade.

10. “David Copperfield” — 
Charles Dickens.

11. “Westward Ho” — Char
les Kingslej’.

12. “Age of Chivalry” — 
Thomas Bulfinch.

13. “Ivanhoe” — Sir Walter 
Scott.

14. “Idylls of the King” — 
Alfred Tennyson.

15. “Macbeth” . — Shakes- 
peare.

16. “Mcrchant of VeniCe” — 
Shakespeare.

17. “The Oregon Trail” — 
Francis Parkman

18. “Fnmklin’s Autobiogra- 
pl>y”.

19. “Abraham Lincoln” — 
Norman Hapgood.
20. “Bobert E. Lee” — Phil

ip A. Bruce.
21. “Burke’s Conciliation”.
22. “Websters’ First Bunker 

Hill Oration”.
23. “Wlashingtons’ Farewell 

Address”.

tėvų

priepuolis 
kai ku- 
savaitė, 

nelaimin-
kelis kartus

lr jų 
pasi- 

pikti,

Žinoma, visados yra 
ligų pasisaugoti, negu jas ga
vus-gydytis. Taip ir čia. Nerei
kia perdaug gerti, rūkyti, pras
toje šviesoje dirbti, ypač siūti 
ir skaityti. Gera yra ausis šva
rias laikyti. Nereikia baisiai 
nervuotis, rūpintis, persmarkiai 
ar pergreitai dirbti, nes tai 
kenkia nervų sistemai ir krau
jo apytakai. Nereikia bile kų 
gerti ir valgyti, nes sugenda

ra demokratija reiškia žmonių skrandis, žarnos, kepenos arba 
valdžių, kuri yra galima tiktai 
tenai; kur yra laisvė. Be laisvės 
žmonės negalėtų nei išsirinkti 
tokia valdžių, kokios jie nori, 
nei jų kontroliuoti.

Lietuvos žmonės sugebėjo iš
sirinkti demokratinę valdžių,

kad “būti tikru demokratu tai 
nereiškia, kad reikia leisti vi
siems spiaudyti sau j veidų”. 
Bet taip pat yra tiesa, kod tik- į

geriau

Kad nors belankj'daini mo
kyklas, vaikai neturi labai daug 
laiko skaitymui, bet jiems par- 
vykus namo iš mokyklos tėvai 
turi prižiūrėti, kad tie vaikai 
visų pirmiausia atliktų savo na
minį darbą, nes visiems mo
kyklos vaikams užduodama na
minio darbo. Bet ką vaikams 
daryti šeštadieny, sekmadieny, 
šventėmis, ir kitomis dienomis, 
kuomet nereik lankyli mokyk
lą? Tada jau patartina pratinti 
vaikus skaityti.

Vaikas tuoj pripranta, kaip 
tinkamai praleisti laiką, jis len
gvai gali perskaityti apie 21 
knygas į metus. Skaitant 24 ge
ras knygas į metus vaikas su
laukęs 21 metų amžiaus bus 
apsipažinęs su pasaulio geriau
sia literatūra, jis pilnas gerų 
sumanymų, ir sau vienas įgys 
brangiausią kultūrą. Užaugęs 
bus inteligentiškas vyras.

Yra labai daug gerų knygų 
vaikams. Niekas negali sakyti 
katros yra geriausios. Kai ku
rios knygos geriausios vienam 
vaikui, kitos kitam. Vienas vai
kas gali interesuotis kelionė
mis, kitas istoriškomis knygo
mis, ir taip toliau.

Suv. Valstijų Apšvietus Biu
ras pagamino “skaitymo kur
są vaikams”, kuris inima ge
riausias knygas. Galima gauti 
visas rekomenduojamas knygas 
visuose knygynuose. Ir kuomet 
vaikas darodys, kad jis yra per
skaitęs visas žemiau* paduotas 
knygas, Suv. Valstijų Apšvietos 
Biuras pasiųs jam certifikatą,

24. “Lincoln’s Gettysburg Ad
dress”.

25. “Livcs Of Poor Boys who 
Becarne Fanious” — Sarah K. 
Bolton.

26. “Famous Scouts, inejud- 
ing Trappers, Pioneers and 
Soldiers of the Frontier” — 
C. H. L. Johnston.
27. “Careers of Dangcr and 

Daring” — Cleveland Moffet.
28. “What Can Litcraturc Do 

for Me?” — C. Alphonse 
Smitb.

Apšvietos Biuras pagamino 
kitus skaitymo kursus —• 
“skaitymo kursus mergaitėms”, 
“kursus fpie Amerikos litera
tūrą”, “kursus apie Amerikos 
Istoriją” ir “skaitymo kursą 
tėvams”. (F1JS).

Sol EIlis & Sons
PLUMBING & HEATING

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

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

4605—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 180

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halsted St 
Tel. Roosr ^It 8500

I G
GYVENIMAS

Mlnealnls tum&las

900 W. 52nd Street

ir inkstai. Laikjonas kimo ir 
proto geroje sveikatoje, žino
mas daiktas, kad neduos pro
gos svaiguliui atsirasti.

Jeigu ausies klausomosios 
landos užsikimšimas arba bug- 

.. nelio erzinimas svaigulį daro, 
bet jos priešai suspėjo ją sunai- tai, žinoma,^ reikia šitą landą 
kinti pirma, negu žmonės buvo išvalyti.
išmokę ją ginti. Jeigu yra per aukštas ar jier

Education ir po kuriuo pasira
šys Apšvietus komisijonierius. 
Skaitymo kursas turi būti už
baigtas j tris- metus nuo prisi
rašymo. Skaitytojui tik turi 
pranešti Bureau oi Education, i 
kada kiekviena knyga pradėta 
ir knygų užbaigus reikia para
šyti sutraukų ir Biurui pasiųsti.

Kuomet Biuras gaus visas su
traukas, pasiųs skaitytojui są
rašų klausimų, kuriuos skaity
tojas turės atsakyti.

Prenumerata metams $1.50 
Puael metų---------------$1
Kopija -----------10c

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

alk;



I

Užtikrinki! Laimingas

Prisidėdami Prie Kalėdinio
Neatidėliok daugiau

šiemet Chicagos bankai išmokės $24,747,946 laimingiems Ka
lėdinio Kliubo taupytojams! Ar jus gausite savo dalį? Ištikrųjų, 
tai yra lengviausias būdas užtikrinti sau užtektinai pinigų kai 
vėl ateis Kalėdos. Dabar yra geriausias laikas pradėti ir arti-

Northwest Side

HOME BANK & TRUST C0.
1200 N. Ashland St.
“Stok j Musų Kalėdini 

Kliubą Dabar!
Specialės Dovanos 

Jus galit būti vienas iš 
Laimingųjų.

12th & Halsted Sts.

WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK
735 W. Roosevelt Road
Resources over $15,000,000

Atsineškit šį apgarsinimą. Jis vertas $1, kuris bus įrašytas 
į jūsų sąskaitą.

CHRISTMAS CLUBS
$1 Club pays $50.75
$2 Club pays $101.50

Join Now!

s________________________________________________________J

Cicero, Illinois.

CICERO TRUST & SAVINGS BANK
5200 W. 25th St.

Pamąstyk apie Kalėdas 1929 ir pradėk 

taupyti po biski tuojaus.

1929 metų Kalėdas

Taupymo Kliubo Dabar!
nė vienos dienos!
miausis jums bankas, iš šiame puslapyje įvardytų bankų, yra 
geriausia vieta jums nueiti dar šiandie. Ar jus prisidėsite prie 
50c. į savaitę Kliubo, ar prie $10 Kliubo, jus lauks lygiai širdin
gas priėmimas ir malonus patarnavimas.

šie bankai parodo savo draugiškumų lietu
viams ir tų jie čia jums pareiškia. Jums bus. 
smagu vesti su jais visus biznio reikalus. Tai 
yra saugus bankai jūsų taupinimams. Apsilan- 
kykit artimiausiame jums banke šiandie*

Brighton Park

MIDLAND NATIONAL BANK 

Archer Avė. at Sacramento Blvd.

Pradėk taupyti tuojaus stodamas 
į musų Kalėdų Kliubų

Bridgeport

WEST THIRTY FIRST STATE BANK
555 W. 31st St

Patogus dėl kiekvieno

West Side

METROPOLITAN STATE BANK
2201 W, 22nd St.

JOHN BRENZA—President

CHRISTMAS CLUBS 
$5 Club pays $253.75 

$10 Club pays $507.50 

Join Now!

Central Mfg. Dist.

CENTRAL MFG. DISTRICT BANK

1110 West 35th St.
» I

Čia jus galite pradėti su mažiausia suma.

L



Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Golden Star Kliubo susi
rinkimas

Penktadienio vakarą, gruo
džio 7 d., Strumilo svetainėje 
Golden Star Kliubas laike prieš- 
metinį susirinkimą. Susirinki- 
mas buvo skaitlingas, dalyvavo 
daugiau kaip 200 nariu.

Be to, Į kliubą Įstojo 8 nauji 
nariai, beveik visi jaunuoliai, i 
Kaip matyti, Į Golden Star 
Kliubą susirašys visas Rose- i 
lando ir apielinkės lietuviu jau
nimas-

Iš komisijų raportų gal vi
siems buvo Įdomesnis tai Spor-1 
to Skyriaus raportas, kuri išda
vė sporto diroktirius, P. Sadu-| 
la. Sadula pranešė, kad dabar' 
G. S. K. turi du basketboloi 
jauktu — vadinamus sunkiojo' 
ir lengvojo svorio. Abudu jauk
tai gerai lošia basketbolą. šie
met K. Požėla numažino rendą , 
už svetainę, kad tik daugiau ■ 
sporto skyrius galėtų darbuo-. 
tis. Tai buvo geras siurprizas » 
(L S. K. sporto mėgėjams. Kiti ■ 
raportai mažesnės svarbos.

Valdybos rinkimai ateinan
tiems metams, šis klausimas' 
buvo svarbus ir visi juo domė
josi. Tai bendras visų kliubie- 
čių klausimas. Pirmininko vie-, 
tai išrinktas senasai pirminiu-1 
kas — J- Grybas, kuris gavo du ' 
trečdalius susirinkimo balsų; 
vice-prezidentu išrinktas K. i 
Gruzdis — tai senas G. S. K. 
na^ys ir daug pasidarbavęsI 
kliubui; nutarimų raštininku iš-Į 
rinktas Julius Dapkus — sena-Į 
sai; finansų raštininku naujai j 
išrinktas A. Narbutas. Iždiniu- ’ 
ku išrinktas senasai — Chas. 
Strumilas. Sporto direktorium, Į 
P. Sodulai atsisakius, išrinktas 
naujas — A. Nakrošas; sporto 
raštininku paliktas senasai 
A. Narbutas. Korespondento i 
kliubas šiemet neberinko. Viską | 
turės raštininkas parašyti, kas 
bus reikalinga paduoti Į la ikras-' 
čius. —Korespondentas.

Ch-gos L. Auditorijos bendrovę, 
patikrintojai draugijos turto — 
Juoz. Bacevičia, V. Paplauskas 
ir Ben. Butkus. Valdyba pasiža
dėjo darbuotis draugijos labui ir 
narių gerovei sekančiais me
tais.

Dar turiu priminti, kad drau
gija nutarė priimti naujus na
rius su numažinta mokestimi 
iki $1. Todėl dar yra kiekvie
nam progos jsirašyti Į šitą di
delę ir turtingą Simano Dau
kanto Dr-ją, nes ši draugija 
kaip nariais, taip ir turtu gerai 
stovi; taipgi ir jos visi reikalai 
yra gerai vedami.

i

Vardo draugijos tariu ačiū 
‘‘Naujienų” redakcijai už talpi
nimą draugijos susirinkimų 
pranešimus, korespondencijas ir 
skelbimą valdybos antrašų per 
visus metus.

Pagalios sveikinu visus drau
gus Simano Daukanto Draugi
jos su šventėmis, linksmų Ka
lėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems draugams linkiu- ‘

P. K., rast.

Sugautas policininko 
užmušėjas

Tapo suimtas Henry Dixon» 
kitaip vadinamas Sampson, 
juodveidis, kuris, pasak polici
jos, prisipažinęs, kad jis nušo
vė policininką M. Lynch. Detek- 
tyvai Black ir Armant gaus 
$1000 už paėmimą Dixono.

$56,846,356 miesto 
reikalams

Chicagos municipalis biudže
tas ateinantiems metams su
skaitomas sieksiąs $56,846,856. 
ši suma yra $4,000,000 mažes
nė, ne kad šių metų biudžeto 
skaitlinė.

$135,795 divorsinėms
Pereitais metais Chicagos 

miestas iškolektavo iš vyrų, ga
vusių divorsus, $135,795.46 ir 
atidavė perskiras gerosioms pa
čioms.

Tdke the World to Your Heart 
Tins Chrislmastime

The N’etv 1929

Ilki C W A RID
ivith

DYNAMIC 
SB>EAKEK

R iii Bring It Right 
into Your Home!

Gerumą Hovardo Radio ne
galima išaiškinti apgarsini
me. Todėl mes užkvieėia- 
me visus Chicagos ir apie- 
linkes lietuvius atvažiuot j ’ 
musų krautuvę ir lai musų 
Elektros ir Radio technikas 
ir inžinierius, kuris per il
gus laikus yra dirbęs Ho
vardo fabrike, išaiškins 
tamstoms nuosekliai ir tei
singai apie tą oro galiūną 
ir jo paslaptingą galybę.

■197“
G reen Diamond Eight

Bridgeportas
Simano Daukanto Draugi j o^ 

priešmctinis susirinkimas įvy-1 
ko gruodžio 2 d., Lietuvių Au
ditorijos svet. Pirm, susirinki
mą atidarius skaityta nutarimai 

iš pereito susirinkimo, kurie 
liko patvirtinti kaip skaityti.

Susirinkimas buvo labai skai
tlingas, nes narių prisirinko pil
na svetainė. Visų draugų ūpas 
buvo labai geras ir jausmingas.! 
Draugijos reikalai buvo svar-| 
stomi įabai atydžiai ir tvarkiai. | 
Taipgi du nauji nariai prisira
šė į draugiją.

Paskiau sekė raportai apie 
sergančius narius- Ligonių lan
kytojų raportai priimti; taipgi* 
pašalpos nutarta mokėti vi-1 
siems.

Raportai iš Susivienijimo j 
Draugijų Bridgeporte ir iš Chi-1 
cagos Lietuvių Auditorijos ben-1 
d rovės išklausyti ir priimti. At
sišaukimas šv. Kryžiaus ligoni
nės, kad draugija prisidėtų su 
auka, liko priimtas. Bet kai dėl 
aukos, tai draugija nutarė, kad 
pavieniai nariai aukotų kas kiek 
išgali, o draugija dabartiniu lai
ku turi daug sergančių narių, 
tai aukos nenutarė duoti.

Apsvarsčius visus savo reika
lus, buvo renkama valdyba se
kantiems metams. Liko užtvir
tinta ta pati valdyba: T. Janu
lis — pirm., Aug. Jankauskas— 
nirm. pagelb., P. Killis — nut. 
rast., A. Kaulakis turto rašt., 
J. Racevičia — ižd., J- Stonaitis 
— kontrol. rašt., J. Krikščiūnas 
ir Iz. Masaitis — iždo globėjai, 
A. Vilkis — maršalka, Kaz. But
kus ir A. Vilkis — atstovai į

Bukit atsargus. Pirma negu pirksit ar mainy- 
sit Radio, nesiduokit kokiems agentams savęs ap
gauti. Atvažiuokit pas mus pasitarti. Mes, kaipo 
lietuviai ir tos šakos ekspertai, nuoširdžiai ir teisin
gai patarsim, kokį Radio tamstoms yra geriausia 
pirkti.

Musų krautuvė yra vien tik Radio krautuvė. 
Čia yra 10 Radio kompanijų geriausios radios, per- 
testitos per mus pačius. Užtai musų žinojimas Ra
dio ir teisingumas tame biznyje sukvietė visus Chi
cagos ir apielinkės protaujančius lietuvius pirkti iš 
musų krautuvės radios.

Nepermokėkit už Radio. Nuo šios dienos iki Ka
lėdų mes vedam didžiausi Radio išpardavimą. Ra
dio kainos nukirstos ir lengvus išmokėjimai teikia
mi be nuošimčių dėl visų. Radio bus pristatyti tą 
pačią dieną.

Krautuvė yra atdara nuo 8 v. ryto iki 10 v. 
vakaro ir visą dieną nedėlioję.
Visi telefonai Lafayette 6195

General Eng. & Electric 
Company

3856 Archer Avė. 
CHICaGO, ILL.

I.ICENSED BY R. C. A. AND ASSOCIATED COMPANIES

dffAirjIENOS, Chicago, Dt Trečiadienis, gruod. 12,1928

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ 1
Musu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 

kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamų apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš Čia esamų knygų tuoj.

Čia yra dainos bei eilės visų musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiems dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta^—M. VaitKaus, pusi. 38 ........................................ 25
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 .....................................50
Cit, Paklausykite, pusi. 190..................................................75
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 ............................................ 20
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .................................50
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190...................................... 75
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .................................... 75
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31 ...................................75
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188..................90
Lietuva pavasari, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.................................... 25
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.........................65
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31 ............................ 15
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64 ........................   .40
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82............................35
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................... 30
Homero—Odisėja, pusi. 291 ...............   1.25
Janonio raštai—eiles, dainos, pusi. 112............................. 50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu

autografijos ir paveikslai, pusi. 230 ....................   1.50

Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 
esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 

naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ..............40
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ..................................60
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88................. 30
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ................. 25
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169.................. , .75
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais .. .40 
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48.............................35
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46................. 30
Žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52...............................   .40
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ..................... 20
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 .....................................60
Kaip susikorė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35......25
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 .........................................40
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70 ..............................    50
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 .40 
Paklydėliai- Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. .35
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr.

Moulen Rz.. puslapių 105 ................................... ... .80
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—-Vegnerio, pusi. 138 (su 

paveikslais) .  .............................. 75
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65 ..........40
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101 ......................  1.00
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 .............................25
Šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67 ..........70
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

Su paveikslais ...............................................................75
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31 .............................................. . .................... 10
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ................ 90
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 139 ............. 75
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su naveikslais, pusi. .... .50 
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 .......................................................... 45
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 ....................................................... L................. 90
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 126 .... ........................................................... 60
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

į Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111..... .. .75

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86................. 40
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108............. 60
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta............................. 90
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 38. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi. 

63.   .40
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32.................................80
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 .................... _ .50
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......... 30
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 ................................................ 85
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141 ......40

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų nuo dolerio pilnos sumos pinigus siųskite sekamu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St.» Chicago, III.

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99..................  40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4*se dalyse, pus

lapių 803 ......    2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 884, apdaryta ......  8.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 ................................................. ..................-...... 1.25
Fizika—šakenio, pusi. 472, apdaryta —.........................3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75 
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais,

pusi. 79.......................... -.............    60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548 ..................................... 8.75
Lietuvos įstatymai, pusi. 1031 .................  „...........  4.00
Vienuolio Raštai, pusi. 848 ........................................................ 2.00
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2 

dalys) .................................................................. 2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į 

draugus ............................................................. 1.75

Apysakos, Pasakos, Legendom—Geresni Musų Rašė jų 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 .............................. 1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 .................... ... 1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252........................1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160 ......................... 75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ...... 75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132 .............................45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 .............................35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 ........... '.................................. 1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdpvo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo

eilių, puslapių 217................................................. 1.00
Marikė—Vargšo, pusi. 60.................................................20
šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136......60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi.

161 ................................................................................. 75
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 ........-....... 50
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56........................ 60
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 128........................ 60
Mano Poilsis--Mašioto, pusi. 63........,..............................30
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40.......................................... 10
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77  ........................... 40
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 ............................30
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.......................   .15
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta.............................. 1.25
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43,

su paveikslais .........................................................— .20
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31......... 20
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20..........25
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. .40 
Krislai, puslapių 59............................................................... 30
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28................. 30
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais,

puslapių 68 ............................................................._...............   .40
Gamtos Pasakos—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42...... .20
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55 ..................... 80
įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64 .............................30
Raulo Kimęklio—Pasakos, pusi. 32.................. _............... 20
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 68.....................30
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125 ...........—..........75
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 .........................................90
J Laisvę—Rusecko, pusi. 32 ................................................ 20
Biliūno Raštai, pusi. 143 .................................................... 90
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55......................... 40
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ............................. 20
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.....   ... .20
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 ............................................ 20
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 ___  .15
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 .....   .20

Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 ....... 3.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis I,

puslapių 180 ............................................................. .90
Vaikų Darbymečiui--Murkos. Su paveikslais, dalis II, 

puslapių 319  ................................................. 1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 ___ :.............................. .... ............  1.50
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80.................... 2.00
Aritmetikos Uždavinynas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177 ...............    1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 139....................... 75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms.
Tilžėje, 1923, pusi. 64....................................................30
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Iš lietuvių demokra
tų darbuotės 

Chicagoje
Lapkričio 26-tą dieną V. M. 

Stulpino raštinėje, 3255 So. 
Halsted St., įvyko lietuvių de
mokratų veikėjų susirinkimas. 
Jame išrinkta valdyba lygai, 
kuri pavadinta “Lithuanian A- 
merican Deinocratic League oi 
Cook lAMinty”. Valdybon įėjo 
šie asmenys: Thomas A. Sten- 
cel — prez., adv. Joseph J. 
Grisk - 1-mu vice-prez., adv. 
J. \V. Grigai — 2-ru vice-prez., 
V. Stulpinas — sekr., \Vni. Sa- 
kavich — iždin., pp. T. Sha- 
mis, G. Gudze ir J. A. Jankus 
— kasos glob., G. Lukas — mar
šalka.

Turėdami reikalą su šia oi 
ganizacija, malonėkite kreiptis 
į sekretorių sekamu adresu: V. 
M. Stulpinas, 3255 So. Halsted 
St., Chicago, III.

Gruodžio 13 d.— bus 
dovanų diena

padarytu tik apru bežinotas 
skaičius, kuki kiekvienam skai
tytojui tektų vienai ir greitai 
jų pritruks, todėl patariame 
pasiimti, kada yna skirta.

“Naujienų“ kalendorius' yra 
gražus, reikalingas ir naudin
gas kiekvieniems namams. Ten 
dailiais vaizdais vaizduoja ke
turias metų dalis ir paduoda 
šventes tautiškais, katalikiš
kas ir amerikoniškas, ir apart 
to yra puošnus dalykėlis.

CHICAGOS
ŽINIOS

“Naujienos” apdovanos savo 
skaitytojus kalendoriais

Kai jus piiksite “Naujienas“ 
ketvirtadienio ryte ant “Neves 
Stand”, pareikalaukite kalendo
riaus “Naujienų“ kalendo
rius yra paliktas išdalinimui 
skaitytojams pas visus “Nau
jienų“ pardavėjus ir išnešioto
jus.

“Naujienų“ kalendorių yra

TRINERIO SIENINIAI KALEN
DORIAI DEL 1929

su <S pavejančiais vaizdais sostinių, 
kurie sudaro juostą vidurinio pa
veikslo, vaizduojančio gražių kalno 
scenų, bus tikras jūsų namų papuo
šalas. Gaukite kopijų dykai ten, 
kur jus perkate

TRINERIO
KARTŲJĮ VYNĄ 

arba prisiųskite Ule pas Jos. Triner 
Co., 1333 S. Ashland Avė., Chicago, 
III., padengimui pasiuntimo lėšų. 
Iri nerio Kartusis Vynas stimuliuo
ja inkstus ir kepenis iki normalaus 
veikimo, išvalo vidurius ir sutvir
tina visų sistemų prieš ligas. Jis 
atremia nevirškinimų, konstipacijų, 
galvos skaudėjimų ir suteikia svei
ką apetitų. “Osborn, ()., Spalių 27. 
Aš negaliu tinkamai atpasakoti kų 
.šis Trinerio Kartusis Vynas pada
rė dėl manės. Mano vyras sako, 
kad aš suvalgysiu ir jo namų. Mrs. 
Cath. Seiler.” Vertingas kuponas 
kiekviename pakelyje, taupykite 
juos! Pašykite dėl nemokamo sein- 
pelio (tik vienas šeiminai) j Jos 
Triner Co.

dėl

KALĖDŲ
t

Yankee . . $1.50
Yankec Radiolite 

$2.25
Pagerinta ryšis. 
Stipri, patikėtina 
dovana bite katn. 
Visados įverti- 
narna.

Waterbury 
$5.00

S't radium 
veidu $6.00

Įbrieziu pagra
žinimu — nu
baigta su ęhro; 
miutn. Judėjimai 
ant akmenėlių. 
Puikus 12-didu- 
mat. Geriausias 
>5.00 laikrodis

Rankinis $3.50 
Rankinis 

Radiolite $4.00 
Kiekvienam reika* 
Jmga laikrodėlis 
«nt rankų. Laiką 
1 amatai—ant syk. 
Stebėtinai patikė
tinas.

Ingfrsoll Watch Co.. jOc. 
b'ew York . Chicago • San Frgncisco

Art. Babravičiaus 
koncerto belaukiant

Sakoma, kad gera pradžia, 
tai pusė darbo. Jeigu tai tiesa, 
tad galima tikėtis, jog p. Bab
ravičiaus koncertas, kuris j vyks 
sausio 6 d., bus nepaprastai -sė
kmingas. čia, žinoma, aš nekal
bu apie programos išpildymų, 

į Visi žino, kad p. Babravičius 
yra ne pa prastai geras daininin
kas. Tad neguli būti mažiau
sios abejonės, kad jo koncertas 
bus puikus. Kalinėdamas apie 
sėkmingumų, aš taip pat turiu 
galvoj ir publikų.

Publikos, reikia manyti, bus 
daug. Ir štai kodėl. Jau dabar 
beveik visos ložes (boxcs) yra 
>aįduotos. Ložas pirko sekami 
įsmenys arba įstaigos:

Promenada
Po kairei /

1. Box A. B. Lemonlli
I. Box B. P. Brutas

G. Box A. Z. Mickevičius
6. Box B. A. Olis
G. Box C. J. Mackevičius
I. Box I). K. Draugelis

6. Box E. Pasilaiko teatrus
G. Box F. Dr. Y tiška ir A.

Belskis
. G. Box G. Metropolitan State 

Bank.
Po dešinei

4. Box A. A. Kalvaitis
I. Box B. A. Zimonlli

G. Bo.x A. J. J. Elias
G. Box B. S. Nor\vel 
G. Box C. J. Borden 
1. Box D. Dr. Biežis 

G. Box E. K. G ūgis
G. Box F. W. Stankūnas
G. Bo.\ G. S. L. Fabian.

Mezanine
6. Box T. J. W. Zacharevičius
G. Box S. J. Giraitis
G. Box B. Miss Gaižaitū
8. Box P. Lietuvos konsu

latas.
8. Box O. Brenzų šeima
G. Box N. Dr. A. Davidonis
8. Box M. Kun. Vaičunas
G. Box L. A. Lemonth
10. Box K. Bieržinskis

G. Box A. G. Slinkis
G. Box B. W. Britzki, Mar-

<|uette State Banko prezi
dentas.

G. Box C. Geo. Skoby
G. Bo\ 1). M. Boženskis
8. Box E. F. Sadkauskas
G. Box F. F. Bradčulis
8. Bo.\ G. The National 

Bank oi Ihe Ihpublic
G. Box 11. J. Varkala
10. Box J. Chicago Motor 

Club.
Mezanine suplementary

4. Box A. A. Masiulis
1. Box A. A. Valiukas.
Tai rodo, jog lietuvių biznic- 

iiai ir profesionalai remia p. 
Babravičių, nes jie pasirūpino 
jš kalno rezervuoti sau vietas 
jo rengiamajame koncerte, Bu- 
:ų gerai, kad ir kili pu našiai 
pasielgtų. Yra juk sakoma, kad 
kas ankstesnis, tas geresnis. 
Kitais žodžiais- sakant, kas auk
ščiau- pirks tikietus, tas gaus 
geresnes vietas. Tiesa, Eight 
Street teatras, kur įvyks p. Ba
bravičiaus koncertas, gali su
talpinti daug publikos. Bet a|>- 
sirupinti gorcisnemis vietomis 
visgi kiekvienam bus ne pro 
šalj.

Keikia priduyli, 'kad pereitą 
pirmadienį p. Babravičius, kaip 
amerikonai sako, padarė tikrą 
“hit.“ Jo dainavimas per radio 
buvo tiesiog puikus. “Tribūne“ 
sako, jog p. Babravičius buvo 
na.ujaiiybė radio programoj. 
Mat, radio klausytojai turėjo 
progos klausyti duinliojunt ar
tistų, kuris turi netik puikų

34 ir 35 wardų so
cialistams

Tų dviejų wardų socialistų 
susirinkimas nominavimui kan
didatų j aldermanus įvyks šian
die vakare, gr. 12 d-, salėj prie 
2634 Le Moyne Avė. Visi drau
gai yra kviečiami atsilankyti.

Pavieto Sekr.

Iniluenza plečiasi
Influenza platinasi Chicagoj. 

Pranešimai, pasiekusieji Dr. A. 
Regelį, sveikatos komisionierių, 
rodo, kad skaičius- susirgimų 
influenza ir plaučių uždegimu 
Chicagoj ir jos apielinkėse di
dėja. Dr. Kegel perspėja, kad 
gyventojai turėtų imti tai do
mėn ir ypač dabotųsi, idant ap
sisaugojus ligos sugrįžimo, nes 
antru kartu paprastai liga esti 
sunkesne.

. . I »
Nenori atiduoti kūdikio

Naujienų skaitytojai gal dar 
pamena žinią apie tai, kad lie
tuve moteriškė, gyvenusi 18-tos 
gatvės apielinkėj, tapo apkaltin-

balsų, ale moka tiįvkamai ir
dainuoti.

Be p. B.abratvičiiaus, koncerte 
dalyvaus p-ia Rita Bcthermel, 
žymi pianiste, kuri dabartiniu 
laiku mokytojauja muzikos 
konservą tori į < >j.

Tikietai koncertui parsiduo
da sekitunose vietose: Peoples 
Furnilure Co., “Naujienose,“ 
(’niversal State Banke , “Drau
ge“ ir “Sandaroje.“ —N.

KAZIMIERAS DUNDULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Utarninke, Gruodžio 11 d., 3 
valandą ryte, 1928 m., sulau
kęs 58 metų amžiaus, gimęs 
Kupiškio parap., Kreivėnų kai
me. Paliko dideliame nuliudy 
me Amerikoj švogerį, o Lietu
voj moterį ir sūnų.

Kūnas pašarvotas randasi 
Butkaus koplyčioj, 710 West 
18th St.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Gruodžio 13 d., 8:30 vai. ry
te iš koplyčios j Apveizdos 
Dievo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a.a. Kazimiero Dundu
lio giminės, draugai ir pažįs
tami esaj nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugui ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus ir Co.

ADOMAS SCHULTZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 9 d., 1928 m., 4 vai. 
po pietų, sulaukės 34 metų 
amžiaus. Gimęs Kelmės mies
tely, Raseinių apsk. Amerikoj 
išgyveno 15 metų.

Pūtiko dideliame nubudime 
žmoną Jozefą po tėvais Šid
lauskaitę ir du sunu, Adomą 
ir Liudviką, seserį levą, švo
gerį Vladislovą Astrauskj, pus
sesere Amaliją, švogerį Joną 
Paulikat ir giminės, o Lietu
vei paliko motinėlę Teklę.

Kūnas pašarvotas 4936 So. 
Karlo v Avc..

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, gruodžio 13, iš namų 8 
vai. ryto j šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioj bus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o is ten nulydėtus į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a.a. Adomo Schultzo 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai prašomi dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame
Žmona, Sūnus, Sesuo, 
Pussesere, švogeriui ir 
giminės.

Laidotuve.se patarnauja gra
belius Eudeikis, Tol. Yards 1711

ta tuo, jogei ji uždusinusi savo 
kūdikį. Kalba ėjo apie ponią 
Žalienę, 20 m. moteriškę.

Dabar teisėjo Lynch kamba
ry per kratinė j ama jos byla. 
Bridvvell kalėjime, kur ji tapo 
paimta, ji pagimdė pirm poros 
savaičių dar kūdikį — mergaitę. 
£ią mergaitę norėtų paimti iš 
jos tam tikra moterų organiza
cija, bet motina pareiškė esanti 
griežtai priešinga skirimuisi su 
dukterimi.

PRANEŠIMAI
Dr-stės Palaimintos Lietuvos prieš- 

metinis susirinkimas atsibus Trečia
dieny, Gruodžio 12 d., 8 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorium svet., 
3138 So. Halsted St.

Gerbiami draugai, malonėkit visi 
pribūti laiku, nes turim daug svarbių 
reikalų dėl aptarimo. Taipgi bus rin
kimas valdybos dėl 1929 m., dcl to 
privalote būt visi susirinkime.

K. J. Deinereckis, rašt.

ŠIUOMI duodu žinoti visiems, kad 
nuo Gruodžio 10 d., 1928 m. visokį 
pirkimai ant išmokėjimo ir skolini
mai pinigų per mano moterį už tą 
viską aš neatsakau už ją.

J. VITKUS, • 
3256 So. Union Avė.

Lietuvių Kriaučių Lokalo 269, A. 
C. W. of A. valdybos rinkimai at
sibus Ketvirtadieny, Gruodžio 18 d., 
1928 m.,, nuo 2 vai. po pietų iki 
6 vai. vakaro, šiose 3-jose vietose: 
UNIJOS SVET., 333 So. Ashland 
Blvd., RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS KLIU-

JONAS GEČAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 10 d., 3 vai. po pie
tų, 1928 m., sulaukęs 48 m. 
umžiaus, gimęs Stokačių kai
me, Žvingės parap., Tauragės 
apskr. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Domicėlę, du su
nu Joną 19 m. ir Stanislova 
15 in., dvi dukteris Oną 17 
m., Marijoną 10’m., o Lietu
voj motina Marijoną, brolius 
Pranciškų ir Vincentą ir sės
li Marijoną, Amerikoj seserį 
Oną ir brolį Juozą ir brolienę. 
Kūnas pašalnotas r a n d a si 
4543 Washtenaw Avė.

Laidotuvės ivyks Ketvirta
dieny, Gruodžio 13 d., 8 vai. 
ryte iš namų į Nekalto Prasi
dėjimo P. š. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionies sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero* kapines.

Visi a. a. Jono Gečo gimi
nes, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir vaikai. t

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Telephone 
Boulevard 5203.

Grabeliai

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tol. Ganai 6174 
SKYRIUS: •

3238 S. Halsted St. 
Tol. Victory 4088

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 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis araborius 
ir balsaniuotojas

Automobilių patarna- 
inias teikiama vi

sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Te!. Victory 1115

S. I). LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

EtaloiiHiuotojas

2314 W. 23rd PL 
Chicago, III.

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

BE, 1652 N. Roboy St. ir JOHN 
1HJS HALL, 423G W. 22nd St.

Todėl visi kriaučiai malonėkit da
lyvauti Šiuose rinkimuose, nes yra 
svarbu dėl lokalo narių ir dėl visos 
organizacijos. Pildomoji Taryba.

Lietuves Akušeres
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAU8HILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
Viršuj Unlversal 

State Bank

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

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
vusi Pennsylva- 
nijos llgonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, 1 a i k e 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mns dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po w pietų, nuo 
(> ik’i 9 vai. vak.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

vietoj

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, 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 
H) Iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone BoiJlevard 7589

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

Dr. A. B. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4619 S. Ashland Avc. ir 805 E. 47 S't. 

Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dęl visokių akių 

John Smetana, 0. D
OPTOMFTRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir p ri tai kimo 
akinių

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

Pas tebėki t mano iškabas •
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va
karo. Ncdėliomis nėra skirtų va

landų. Rovmr 8.
\ .ne Cnnal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

Tcl. Cahimet 3294 
Nuo 9 iki 12 v<d. t“enos it 
nūn R ik: J valandai vakare.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Kės.. 6641 South Albady Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2 i, 6-8 Nedėlioj 10-12

Dr. Margeris
Gydytojas ir Chirurgas 

3421 So. Halsted St. 
Vai.: nuo 12 iki 8 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

><par1 šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Bandoljjb 6800 
i________________________________

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. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Res. Telephone Plaza 3200

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

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

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

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seruos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IB 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 sutarti

Rea. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South* Halsted Street 

K/Uicago, 111.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Autiekos 
CHICAGO, IlJu.

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

Tel. Lafayeite 4146 
Valandos:

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Ilemlock 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 SL, Chicago, I1L

Tel. Ilemlock 8151
4

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-Spinduliai ir t. L 
Valandos: nuo » ryto iki 8 vak. 

Seredomia nuo 9 ryto iki 12 dienoa

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. 
, Tcl. Republic 7868

CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tel. Brunswick 1624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milvvau'kee Avenue

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

Įvnirųs Gydytojai
Ofiso Tel. Victory. 6893 
Bez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

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 Caual 1912 1

Kc.sidca< e Tol. Faiiia* 0352

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 piei 

TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 South Ashland A\e.. 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligij 
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

_______ ^Advokatai _____  

ir A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tcl. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-0 

ViiRarai s
3241 South Halsted SL 

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

PėtnyČios

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 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt ISt.
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos! nūn 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted SL 
Tcl. Boulevard 1.310

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

Nedaliomis nuo 9 ik: 13 rsio

Laidotuve.se
Laidotuv%25c4%258d.se


SPORTAS
Golden Star Quintets 

Split
fivcs on-The Golden Siu r I 

gaged in two fast games lašt 
Sunday at Strtirnil hall was 
xvitnessed by a largo croxvd 
and saw the Stars loee one 
game and x\Tn Ihe other. The 
Lights lošt to Ihe Garfield 
Knights of VVhiting Indiana by 
un owrwhelming score of 
to 30. The VVhiting boys dis- 
played superior brand oi bas
ket bąli over our boys būt the 
voung Sltfrs kept on fighting 

game. 
Stars 
weic 

? and

NAUJIENOS, Chicago, Jll Trečiadienis, gruod. 12,1928
expp<'tęd to witness these im- 
poikont gamęs.

Tha Golden Star Management 
clesire to hear from Westville 
lligh Sehool team. Anv team 
lesiring to book eithcr Golden 
Star team write Julius 
Dapkus, 10047 La Šalie St., 
Chicago, or phone Pullman 
7556, behveen 6—7 P. M.

— Julius Dapkus, 
Business Managor.

IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

OKeh-Odeon
hard all through the 
You«ig Peacock of the 
and Take. 4 of \Vluting 
the high sccvres vvith 12 
13 baskeIs respeclively.

In the sccond gamo 
lleavit'K overcame Iheir oppo 
neuts lead in the third (fiiai'ler 
defeated the fast Hawthorne 
M. E. by a score of 37 to 30. 
In attemptiing to stop the on- 
rush of the visitors 
fouls vvere called on 
Bush and Petrauskas 
sharp cyes on the 
were good for 6 baskets apiece. 
Slevens also svorked hard and 
hooped Ihe 
Mažu r 
player for the Iknvlhorne ma- 
king 7 
throvvs. 
Summary.

Whiting
S. Farmer

Educationai
Moky klos

GREITAI IR PIGIAI
IAMOK1NAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą j devynis mėne
sius; aukštesni mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted StM Chicago.

Business Service 
Biznio Patarnavimas .

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Malevoįam ir popierilojam. Užlai- 
kom malcvų, popierą, stiklfrs ir tt.

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANCIONIS, Sov.

RAKTAI—Raktu 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

III.
Financial

Finansai-Paskolos

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

the

numerous 
the Stars. 
had Iheir 
hoop and

basket 4 t i mes.
\vas the outstanding

baskets and 2 free

BF
B. P.

Lietuviški Rekordai

Nauji Okeh-Odeon Elektriški Re
kordai 10 colių, ant abiejų pusių 
grojami, kaina vienam 75c. Perkant 
6 ant syk į kitus miestus persiun
timo lėšas apmokame mes.

.MKU VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO 

Hraktiškub inKtrukciJoa, darbas 
«ol mokinsite* ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis b 
vakarais. Atsilankykit arba reiks 
sukit aplikacijos. 
FEDEPM AUTO ENGINEERING 

SCHUOL 
2040-43 WaahingtoD Blv<i

26075

26076

26077

26078

3501

Oi kas sodai 
Tris dzienas

čir-vir-vir ir 
Apynėlis
A. Vanagaitis

ir
K. Petrauskas

ir J. Olšauskas

Iš rytų šalelės, 
Kriaučiūnas ir Olšauskas 
Kam šerei žirgelį, 
K. Kriaučiūnas

Panemunės valcas, 
Armonika solo 
Plikas kaip tilvikas, 
Armonika solo

Dollar Princess, valcas 
Gypsy Ix)ve, valcas

i

Misccllaneous
{vairus

Paskolos suteikiama 
j vien° dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Personai
Asmenų Ieško 

M^VMMVMM^M^BA*^*****^******^^-*^***

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkllal, Copy-

wrights. Rašyk šiandie. Patentų rei
kalais kreipkitės prie manęs su pilnų 
užsitikėjimu. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avenue, 
Dept. 7 

Chicago, III.

Naujas išradimas

Business Chances 
^Pardavimui^Bizniai__

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
biznis. Grožiai jrengta vieta. Biznis 
geras. Kaina prieinama.

733 W. 18th St.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Keik.«.

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

Turime vietos dėl kelių žmonių 
atakas, 

real estate ar apdrauda. Musų par
davėjai uždirba $150 | savaitę, 
eikit ar telefonuokit 6 iki 9 v, 
kare. 

8545 Houston Avė. 
South Chicago, 
Regent 2375

pelningai propozicijai; ne

At- 
va-

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

PETER AHACICH, 
2250 South Hamlin Avenue 

Tel. Rockwell 5379

BUčERNfi pardavimui pigiai. Jei
gu jus geras bučeris nereikia pini
gų. 4550 So. Kedzie Avė.

Virginia 2032

PARDAVIMUI kriaučių shapa ir 
Dry Clcaning plantas. gera vieta 
dėl gero žmogaus. Parduodu iš prie
žasties važiavimo j kitą šalį. Pel
ninga vieta. Vienatinė šapa tame 
miestely. Kreipkitės per laišką 
Box 1016, NAUJIENOS.

PARDAVIMUI Soft Drink Par- 
lor. Labai pigiai. 2051 Coulter St.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor.
8204 So. Racine Avė.

Radios

REIKALINGI kirpėjai dėl skrap 
yardo. Turi turėt patyrimą. Kreip
kitės A. Hartman, 2009 No. Herki- 
mer, Joliet, III.

UŽ DYKA demonstravimas ant nau
jo MAJESTIC Radio. Aptarnavimas 
per Majestic expertus dovanai per 
visą ’a’ka kiekvieno čia pirkto seto. 
Patarnavimas kitur $1.50 už pašau 
kimą. Atwater Kent, Radiola ir

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phone Grace 5267

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor.
1905 Canalport Avė.

PARSIDUODA grosemė ■— geroj 
biznio vieloj. 3519 So. Halsted St.

kiti.

S. Adams
Takas
F. Adams
M. Farmcr

BG

O
O 
O

l

9

()

1

O 0

26 2 9

Golden Stars B. F. P.
Peacock BF 12 0 2
Šatkauskas LF 0 0 1
Xorbot C 1 0 1
Dapkus RG 0 0 0
Dapkus J LG 0 0 o
Srstoks L(’r 0 0 0
Bush LF 2 0 0

15 0 4
tli avies.

Hawthorne M. E. B. F. P.
Mažu r RF 7 2 0
Janicki LF 1 1 1
C. Kulta LF 9 0 0
Bielowa C 3 1 0
Hack RG 0 0 0
Richter LG 0 0 0
A. Kulta LG 0 0 0

13 4 1

Golden Stars B. F. p.
Petrauskas RE 6 0 9
Busi) LF 6 1 1
Stevens C 4 0 Q O
Zinkus RG ♦> 0 9

Yuknis LG 0 0 4

26069

26067

26066

26064

26054

26053

88001

26070

26065

26062

26058

26057

18

26048

12

3502

3503

April Roses, valcas 
Dream of Love, valcas
Radetky March, 
(J. Strauss) Orkestrą 
Fredericus Rex Grenadier
March x (F. Radeck)

Komiškos dainos

Ar berniukas
Suzanna
Grybų rauti
Pokeris
Gerkim, gerkim 
Rai, rai, rata-tai
Agota
Mes geri žemaičiai
Barbora
Kad nėr alaus >
Sharkis
Sena jaunystė

Liaudies dainos
12 colių, kaina $1.25
Naktis svajonėms papuošta 
Mamytė J. Babravičius

10 colių, kaina 75c
Dzūkų kraštas 
kudlis

Kazbek
Susgodojau aš godeles
Tykiai, tykiai 
Kur bakūžė samanota 
J. Babravičius

Graži čia giružė 
Atsigėriau arielkėlės 
J. Babravičius

žydėlis iš Vilkaviškio 
Pas darželį trys mergelės 
J. Babravičius

Varguolis 
Kad galėčiau 
Liuda Sipavičiūtė

miest.

week’s games.

Lighta and Inavies ivith Ci
cero Boosters.

Sunday afternoon Dec. 16th 
2 P. M.Lights play K km Boost
ers of VVhiting, Ind. Heavies 
play Chicago Indians, lašt years 
State Y. M. C. A. Cliampions.

Thcse two teams will try to 
break the winning streak of 
the heavies. A large orowd is

LISTERINE

by
■s

26046

26045

Džingeliukai 
Prašom pasakyti 
L, Sipavičiūtė

Blusa 
Pusiau naktį mušus baugiai 
P. Oleka

26044Margarita, J. Dvarionaitė 
Arija iš operos “Samsonas 
ir Dalila”, Grigaitienė

26040 Arija iš operos “Rigoletto”, 
K. Petrauskas 
Neverk, brangi, iš operos 
“Demonas” A. Sodeika

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

Chicago, UI.
Rekordų ir Rolių katalogą 

pasiunčiamo dykai.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Educationai
I Mokyklos *

MOKINKIS BARBERY8T8S AMATO
> Dienomis ar vakarais. Del informacijų •»UK
1 arba raftyk INTKBNATIONAD — B*WBKR 

COLLEGE. 072 W. Madison St.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION 
5201 West Grand A e.

Berkshire 1321 
M R. PARIS.

CO.

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00

REIKALINGAS bučeris — jau
nas vyras mokąs kalbėti angliškai 
ir nevedęs. Miklosh, 2919 West 
59th St.

REIKALINGI 2 patyrė boileriai 
dėl elektrikinio preso. Pastovus dar
bas. 1017-25 So. Fairfield Avė.

! 3804 So. Kedzie Avė.
i Tel. Lafavette 6798-6716

PARSIDUODA Soft Diink Parlor, 
visai pigiai, išdirbta vieta. Šią sa- 

: vaitę turi būti parduotas, 5 rūmai 
! pragyvenimui.'32 E. 119th St.

Pullnian 2419

Gintarai
Gintarai

Iš Pat—
Palangos

Susilauk pasisekimo 
Chevrolet

SU

RUDENINIS PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

Freshman, Atwater Kent, Mohawk, 
Magnavox ir Payson setai. 1 dialo; 
kontrolė, 5, 6 ir 7 tūbų, pigiai. 
Rumbler Superhetrodyne ........... $25;
World tūbai, garantuoti ........... 98c
Kabinetai, stalai ir console modeliai 
nuo $1.25 iki $15. 
Radio patarnavimas $2. 
šis apgarsinimas vertas $1. 

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

PARDAVIMUI 4 stalų Pool Room, 
i daro gerą biznį, turiu išvažiuoti į 
! farmą, per tai parduodu.

461G So. vVestern Avė.

fcarms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI

pirktiesKalėdos jau Čia pat 
Kalėdų prezentai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražiausių 
gintarinių karolių įvairiausių rųšių, 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako-: 
čių, cigarnyčių ir kitų gintarinių

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

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

Tel. Armitage 1199

gražių-gražiausių

įvairybių. Pirma gintarų siuntinį 
tik ką aplaikėm iš PALANGOS — 
greitu laiku gausime dar daugiau. 
Nuoširdžiai kviečiam visus lietuvius 
— vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkimui gintarinių reik
menų.

Pas mus taipgi galima gauti ka
lėdinių laiškų, atviručių, sieninių 
kalendorių, visokiausių knygų ir tt.

Kreipkitės į —

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St, 
Tel. Victory 1266

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 
mažų mėnesinių išmokėjimų.ant

PETRZILEK BROTHERS
1647 West 47th St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUST1N MACKIEWICZ
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobesy, prie Wacker Drive ir W:i- 
baslį Avė. nuo gųodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyri} teritorijose 
VVorth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to
ry

Victory 9818 Mes

Automobiles
Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas...........
Oakland sedan naujas.... 
Pontiac sedan naujas.......
Chandler luke naujas.......
Essex sedan, kaip naujas

1926
1927
1928
1928
1927
'928
Cadillac coupe, 4 pass., perfect

Essex, Fords, 50 kitokių dėl 
rinkimo. 
McDERMOTT MOTOR SALES;

7136 So. Ilalsted St.

DABAR LAIKAS

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

mas, 
etc. 
Jų ilgai nebus.

S i J. H. SCHAFFER & CO.
$795 i 
$695 .
$650 Į
$650 I 
$495 : 
pari-

803 Ridge Avė., 
WILMETTE, 

Tel. Wilmette 36-1 
— ■ - ■ .■>

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 po 5 kambariu* 
; karštu vandeniu apšildomas, aržu..»- 
;lo trimingas, 29 pėdų lotas.

4432 So. Califomia Avė. 
Arba šauk JACOBSON, 

Virginia 1010

PAVOGS jaunį šunį gončių, ku
ris yra labai reikalingas. Kas kur 
pamatytų juodai, pilkai, margą šu
nį, malonėsit duot žinoti, duosiu 
$10. Nepamirškit ilgiau tėrnyt. JOE 
BALANDIS, 1709 W. 15th Avė., 
Gary, Ind. Tel. Gary 2-1359.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkite pas
M. J. KIRAS,

So. Ilalsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina prie na
mu darbo, geras mokestis.

f JUSTIN MACKIEWICH, 
2342 So. Leavitt St.

Canal 1678

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

S. L. FABIAN '& CO.

51/2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linant privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa- 

’tarnavimas.

REIKALINGA lietuve moteris 
prie namų darbo. Turi mokėt šiek 
tiek virtį. Darbas lengvas. Vėliau
si patogumai virtuvėj, šaukit 

Beverly 10210.
10721 So. Hoyne Avė.

Siluation VVanted
Darbo Ieško

HELBERG BROS.

NORIU gaut darbo prie atsakan
čios Lietuvių įstaigos. 24 metų am
žiaus iš kito miesto: turiu geriau
sias rekomendacijas. Kreipkitės j 
“NAUJIENOS,” Box 1045.

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

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO 
BIZNIS DIDELIS

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai fumisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
TeL VIetrry 9684

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. 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 5037

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

ACORN RUC CLEANERS, 
8037 W. Madison S», 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

Room 607
192 N. Clark St

PAIEŠKAU paprasto ofiso darbo, 
galiu drukavojamą mašiną vartoti. 
Kam reikalinga atsišaukit. Miss S. 
Jcrius, 3430 S. Halsted St. 2nd R.

For Rent

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

1618 West 18th Street 
I. F. Dank.:wski, prez. 
C. T. Dankoįvski, ižd.

Co.

STORAS dėl rendos tinkamas dėl 
groserio ir bučernSs, yra kambariai 
dėl gyvenimo.

4201 So. Maplewood Avė.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimti- 
Pinigus* gausite j 12 valandų. 
Ind u otriai Loan Service 

1726 W. Chicatfo Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo brolio Vincento 
Mickaus, paeina iš Raseinių pav., 
I^aukuvos vals., Ivoniškio kaimo, 
girdėjau jog gyvena Detroit, Mich. 
ilgus laikus. Labai geidžiu tavę pa
matyti kuogreičiausia, nes guliu ant 
mirties patalo ir prieš mirsiant no
rėčiau pasimatyti. Pranciškus Mic
kus, 1618 So. Union Avė., Chicago, 
Iii.

PAIEŠKAU savo dėdės Prano Gue 
zausko. šatių parap., Musiedo vals., 
Geidutių kaimo, Amerikon atvažia
vo 1913 m., gyveno Roselande, da
bar nežinau kur. Meldžiu atsiliept 
arba žinančius pranešt man už ką 
busiu dėkinga. Magdalena Gulbiniu- 
tė, po vyru Ratkevičienė, 1741 Eilėn- 
St., Chicago, III. Huunboldt 9318.

Furniture & Fixtures
______Rakandai-Jtaisai

TURIU parduot už storage rendą 
kambarių rakandus, parlor setas,4 1. .

valgomojo kambario, miegruimio ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2000. Parduosiu tik už $195 
mokant pinigais ant syk., BURKE 
STORAGE CO., 4832-34 W. Madison 
St.. Tel Mansficld 0127.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PUIKUS vėliausis Player Pianas, 
Eastebėtino tono, kartu su stikliniu 

abinetu, plačiu suolu, 89 rolėms ir 
gaidomis. Tinka dėl grojimo pirš
tais ar rblėmis. $130 cash, arba 
$145 šešių mėnesių išmokėjimui. 
Klauskit Martha Shneider piano.

6136 So. Halsted St.

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 
Ėlectrical and Radio Engineerinp 
Laboratories, Ino., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hcmlock 9149.

padaryti didelį džiaugsmą savo šei
mynai, nuperkant naują automobilį 
kaipo Kalėdų dovaną. Paduokite or-! 
derį dabar, o jei norit, mes dastaty- į 
sime prie jūsų durų vieną iš gra- Į PARDAVIMAS bizniav&s namas, 
žiausių karų ant niarketo Kūčių va-1 pagyvenimas užpakaly ir viršui fla- 
kare arba Kalėdų ryte, kas bus di 
džiausiąs surprise visai Šeimynai.
STANKO-CIIANDLER SALES

2001-05 So. Cicero Avė.
Tel. Cicero 2070

Misccllaneous for Sale
IvairusJPardavimai  

tas 6 kambarių. Karštu vandeniu 
j šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
i biznio lotas dėl pardavimo, parduo- 
Į siu pigiai arba mainysiu į namą 
didelį ar mažą. Paul Real Estate, 
3236 W. 55th St., Tel Republic 4170

GREITAM pardavimui 2 flatų me
dinis namas, arba mainysiu į lotus 
arba mažą Cotage. Namas gerame

6002 So. Sangamon St.
SAFE—didelė, stipri, plieninė sau- stovy, garu šildomas, moderniškas.

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

Matykit
“NAUJIENOSE.”

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen 
tus. Moterims pančiak” Dora n< 
a5c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
įer’niams — kaina 4 uncijos matko.- 
39c., 81c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma 
arijos vaikams dėl kelnnčių už 65: 
•entus. Taipgi -turime marškoniu 
riįų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
04 W. 83 St ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

PARDAVIMUI 5 flatų mūrinis 
namas ant Bridgeporto arba mainy
siu ant lotų, ar farmos netoli Chi- 
cagos arba dviejų flatų namo. Sa
vininkas J. Guokas, 4508 \V. End 
Avę. Tel. Columbus 10239.

' GRAŽUS 6 kambarių namas, 2 
karų garažius, vištinyčia, sodas ir 
daržas St. Charles UI., parduosiu pi
giai ar mainysiu ant Chicagos pra- 
parties. A. J. Gillis, R. 2, Box 4, 
St. Charles, III.

PARDAVIMUI ar mainymui Sto
ras ir flatas 1104 W. 59th St. Pir
mas morgečius $6500. Ką jus turite 
už mano $4500 verčios. Parduosiu 
pigiai už pinigus. Sankrova dabar 
tuščia, šaukit savininką

Stewart 1185Pagražinkit savo namą
ši kompanija atlieka darbą ant

Ir papražykit Landšcape Dept. ' 90 i NEGIRDĖTI MAINAI 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėlės; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku, 
leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darha. ap
mainome dykai. Patyrę medžių g y 
dytojai.

J. V. St. MTCHAEL & Co.
Not Ine.
Houston Avė.8545

Tel. Regėnt 2375 
PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

, t

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

Business Chances
Pardavimu i Bi z n i a i

MES TURIME cash pirkėjų jūsų 
bizniui. Bile vietęj ir už bile kainą. 
Neskelbiama. Vertos įstaigos finan
suojamos; parūpiname .partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
J45 N. Clark Street 

Dearborn 3840

KEPYKLA pardavimui, ar renda- 
vimui. Du pečiai, štoras ir gyvena
mieji kambariai. Tinka urminei ar 
smulkmeniškai prekybai. Sėkminga 
duonkepykla per 15 metų. Gera vie
ta lietuviui duonai ir keikimams kep
ti. 11448 Michigan Avė.

Pulhnan 6922

kep-

Išsimaino kampinis, bizniavai, niu- 
< ro namas, 2 Storai su 6 flatais, extra 
lotu ir 2 karų garažu. Namo paran- 
kumai vėliausios mados. Kaina $56,- 
000, arba mainysiu ant didesnio pri- 
vačio namo, didelio furniture Storo, 
garažo, farmos, gąsdino stoties ar 
summer resorto. Namas turi būt par
duotas ar išmainytas Į trumpą laiką.

Išsimaino puikus, bizniavus namas 
su bučernės bizniu, Brighton Parke, 
namo kaina $13,500 už cash, arba 
mainysiu ant 2 flatų muro namo 
Marųuette Manor.

Išsimaino 3 flatų muro namas, na
mo kaina $7,500. Priimsiu mainais 
kas ką turit, nedidelį bizniavą namą, 
bučernę ar lotus.

Išsimaino 2 flatų puikus namas 5 
iY 4 kambariai su 2 karų garažu. 
Namo kaina $5,500. Mamvsiu ant 
nedidelės farmos, automobilio arba 
bučernės.

Išsimaino puikus lotas Aurora, III., 
50x155. mainysiu ant automobilio ar 
groserio.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas

4108 Archer Avė.
Phone Lafayotte 5107




