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Karo Pietri Amerikoj Gal “.Si"1
Bus išvengta

L-

Bolivijos delegacija, kuri dėl kivirčių su 
Paraguaja buvo pasitraukus iš Pan- 
Amerikos konferencijos, grižo atgal

\VASHINGTONAS, gruod. 
13. — Bolivijos delegacija vėl 
grįžo į Pan-Amerikos arbitražo 
ir konsiliacijos konferenciją, iš 
kuries ji buvo pasitraukus.

Kai, dėl kilusių kivirčų su 
Paraguaja, Bolivijos ministeris 
de Medina andai pasitraukė iš 
konferencijos, Jungtinių Val
stybių sekretorius, tos konfe
rencijos pirmininkas, pasiuntė 
Bolivijos vyriausybei kablegra- 
rną, apgailestaudamas jos pada
rytą žingsnį ir pareikšdamas

vilties, kad ji dar apsisvarstya. 
Vakar ministeris de Meilina 
gavo iš savo vyriausybes- in
strukcijų grįžti i^gal į konfe
renciją ir kooperuoti su kitais 
delegatais sutaisyme naujų ar
bitražo ir konsiliacijos sutar
čių.

/
Del to tikimos, kad konflik

to tarp Bolivijos ir iParaguajos 
bus išvengia ir jų ginčas dėl 
sienos bus rainiu bildu išlygin
tas.

i • v« • ^l?a*nioti j krašto vidurius.
Daugiau Mexikos są- Rumanų valstiečiai . ——
jungu traukiasi iš laimėjo milžiniška Prisipažįsta norėję

Konfederacijos balsųdauguma 'ssproSįi"oovero (Atlantic and Pacific Pbotol

“Baisi” nuodėmė LIETUVOS ŽINIOS

Nesutinka su pastarosios vadų 
nusistatymu prieš prezidento 
Gil’io administraciją

Ghicago Tribūne korespon
dentas Meksikos Mieste prane
ša, kad be žurnalistų sąjungos 
iš C. R. O. M. [Meksikos Dar
bo Konfederacijos^ Kpąsitrąukė 
dar auteniebilių vežėjų sąjun
ga ir tramvajų darbininkų są
junga. Vaistytas amunicijos fa
brikų darbininkų sąjunga truk- 
šmingame savo mitingi* taipjau 
nutarus pasitraukti iš C. R. O. 
M. Del atsimetimo nuo Konfe
deracijos einanti stipri • agita
cija tarp kasyklų darbininkų 
sąjungos Jalisco valstijoj.

Visos tos sąjungos, 
^korespondento, 
su C. B. O. M. nusistatymu 
prieš dabartinio prezidento Por- 
tes Gil’io administracija.

Nedarbas Anglijoje
įregistruotų krašte bedarbių 

skaičius — 1,350,800

LONDONAS, gruod. 13.
Britų darbo ministerija prane
ša, kad gruodžio 3 dieną viso 
įregistruotų bedarbių Anglijoje 
buvo 1,350,800.

Tai 40,705 bedarbiais mažiau, 
nekad buvo savaitę prieš tai, 
bet 201,150 daugiau nei prieš 
metus laiko.

Kubos senatas patvirti
no Kėliojo paktą

HAVANA, Kulia, gruod. 13. 
— Kubos senatas ratifikavo 
Kelloggo-Briando amžinos tai
kos paktą.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Galima laukti daugiau lie
taus, bent iš ryto, šalčiau; 
stiprėją pietų rytų ir žiemių va
karų vejai. \

Vakar temperatūra įvairavo 
taip 40° ir 13’ K.

šiandie saulė teka 7:10, lei- 
džiosi 4:19. Mėnuo leidžiasi 
6:03 vakaro.

Bratianu partija visai sutriuš
kinta; kemunistai nė fašistai 
negavo nė vienos vietos

BUCHARESTAS, Rumunija, 
grucd. 13. r- Pirmi nuo karo 
metų laisvi, demokratiniai rin
kimai <Ru manijoje, įvykusidji 
vakar, praėjo visai ramiai. Nors 
pilnų žinių dar nėra, tačiau iš 
viso matyt, kad rinkimus mil
žiniška balsų dauguma laimėjo 
valstiečių partija, kurios vadu 
yra dabartinis ministeris pirmi
ninkas Julius Maniu. Buvusio 
diktatoriaus Bratianu “liberalų” 
partija liko visai sumušta.

Visiškas senojo rėžimo su
triuškinimas per šiuos rinkimus 

pasak' yra tuo reikšmingesnis, kad 
nesutinkančios balsavimas įvyko be jokio spau

dimo, be jokio smurto, be pa
statytų balsavimo vietose ka
reivių.

Kuomet pirmiau rinkimai ne
apsieidavo be apsiausties pade- 
ties, be terorizavimo balsuoto
jų, be smurto ir dagi skerdy
nių, vakarykščiai rinkimai, 
kaip sakyta, buvo visai laisvi 
ir praėjo rainiai, dagi džiugin- 
gai, kai kokia tautinė šventė.

Vakar iki vėlumos dar nebu
vo tikrų žinių, ar buvęs prem
jeras Vintila Bratianu surinko 
bent tiek balsų, kad gautų vie
tą parlamente.

Gauti iki vidurnakčio rinki
mų rezultatai rodė, kad vals
tiečiai gavo pilnus 85 n uos. vi
sų balsų. Bratianu “liberalai” 
surinko tarp 8-10 nuoš., o liku
sius balsus gavo tautinė ven
grų mažuma.

Atrodo, kad abidvi kraštuti
nės grupės, būtent antisemitai 
ir komunistai, negavo nė vienos 
vietos parlamente.

Vėlesniais pranešimais iš 
Bucharesto, valstiečių partija 
rinkimuose gavo 361 vietą par
lamente, o buvusio premjero 
Bratianu “liberalų” partija — 
14. Likusios 12 vietų kliuvo 
kitoms smulkesnėms partijoms.

Viso Rumunijos parlamentas 
turi 387 deputatus.

Gaisras sunaikino Ma
nila Times įstaigą

MANILA, Filipinai, gruod. 
13. — Gaisras ‘sunaikino čia 
amerikiečių leidžiamo dienraš
čio Manila Times įstaigą. Nuo
stoliai siekia $500,000.

PARYŽIUS, gruod. 13.—Eko- 
ncnrnčs muitų komisijos pir
mininkas, Georgės Bergcr, pa
siūlė užsienio reikalų, finan
sų ir valstybės darbų minis- 
tmams panaikinti $10 vizas 
amevi k ieč i a m s, a tiv v iks ta n tiem s 
į Franciją, taipjau atkeliavi- 
mo ir iškeliaVimo laivais tak
sus.

Kolumbijos bananų 
darbininkų streikas 

likviduojamas
SANTA MARTA, Kolumbija, 

gruod. 13. — Penki tūkstančiai 
streikavusių bananų plantaci
jų darbininkų sugrįžo dirbti. 
Apie 7,000 darbininkų dar vis 
streikuoja, Vyriausybė skelbia, 
kad lir tūkstančiai atsisakiusių 
grįžti dirbti esą iš streiko sri-

Rome Workman iš Wavarly, Ilk, komų auginimo čempio
nas. Tą titulą jis gavo gyvulių parodoj Chicagoj.

BUENOS AIRES, .Argentina, 
grucd. 13. <— Policijos praneši
mu, suimtas anarchistas Alė
ja ndro Scarzo prisipažinęs, kad 
jis norėjęs padėti bombą ge
ležinkelio bėgiuose, kuriais tu
rėjo ateiti į Buenos Aires busi
mo Jungtinių Valstybių prezi
dento Hoovero traukinys.

Be Scargd yra dar keli kit/i 
asmenys aieštnoti, kaltinami 
dėl sąmokslo bandyti išsprog
dinti Hoovero traukinį.

“Karalius Dovidas I”
Taip žadąs vadintis busima: 

Anglijos karalius.
LONDONAS, gruod. 13. — 

Sako, kad VelŠių princas, Ang
lijos sesto įpėdinis-, žadąs ...jei
jis kada užimsiąs sostą —pri
imti karaliaus Dovido I vardą.

Velšių princo, dabartinio An
glijos karaliaus Jurgio sti
liaus, vardas yra: Edvardas Al
bertas Kristijonas Jurgis An
drius Patrikas Dovidas.

Briando, Chamberlaino 
ir Stresemanno kon

ferencija
LUGANAS, Šveicarija, gruod. 

13. — Franci jos, Anglijos ir 
Vokietijos užsienių ministeriai, 
Briandas, Chamberlainas ir 
Stresemannas, šiandie turėjo 
dviejų valandų konferenciją, 
kaip manoma, Vokietijos re
paracijų ir aliaiitų Reino kraš
to evakuavimo klausimais.

NENUSINEŠ® Į KAPĄ
------- 1 1

Senas šykštuolis mirė, palikęs 
$60,000 turto

BENTON HARBOR, Micb., 
grucd. 13. — Prieš savaitę lai
ko mirė č.ia senas atsiskyrėlis, 
Frank De Liste, laikęs mažą 
griozdų krautuvėlę. Dabar toje 
jo krautuvėlėje rado įvairiuose 
surūdijusiose induose, puoduo
se, senose skardinėse, ir cigarų 
dėžėse prikaišiota aukso, sida
bro ir popierinių pinigų dau
giau kaip 5,(KM) dolerių. Be to 
viename vietos bankė, kur jis 
turėjo nusisamdęs “safety 
box’ą“ rado dar nemaža pinigų 
ir perkamų vertybės popierių. 
Bendrai atsiskyrėlis paliko tur
to daugiau kaip $60,000.

Kovos su maištinin
kais Meksikoje

Keturi maištininkų vadai su 
gauti ir sušaudyti

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 13. • Phmeša, kad Gua- 
dalajaroj tapo kuro teismo pa
smerkti ir tuojau sušaudyti 
keturi maištininkų vadai: Li- 
brado Moreno,»> Meliton Pina, 
Hilario Gomez ir Gelso Laru. 
Tie buvo federalinės kariuome- 

suimti.

Tarptautinis aero
nautikos seimas

—--------- 4
WASHINGTONAS, gruod.

13. — Vakar čia prasidėjo 
tarptautinė civilės aeronauti
kos konferencija, kurioj daly
vauja 40 valstybių delegacijos.

Delegatus sveikino pats pre
zidentas Coolidge, kuris buvo 
to suvažiavimo iniciatorius.

BANDITŲ ŽYGIS.

Pavogė bankininką, o paskui 
banko $30,000

GREEN BAY, Wis., gruod. 
13. — Kai vakar vakarą vietos 
Farmers Exchange banko kur
šininko asistentas Titelis Noel 
grįžo automobiliu iš banko ir 
buvo beeinąs į savo namus, ties 
durimis jį puolė du banditai. 
Suėmę Noelį ir pasisodinę jį į 
jo automobilį, banditai nusiga
beno jį į banką, privertė ati
daryti banko duris, o paskui 
banko voltą. Pasiėmę iš volto 
$30,000, banditai Noelio auto
mobiliu paspruko.

Operavo Moscickj
VAKŠAVA, gruod. 13.

Lenkų respublikos prezidentui 
Moscickiui, kuris guli Krakovo 
ligoninėj, šiandien buvo išda
ryta operacija. Jis sorgo inks
tų liga.

GA'DEiLEGiEN, Vokietija, 
gruod. 1B. —KkielnoABci'lyno 
linijos aeroplanui nukritus ne
toli ’ nuo Letzliugeno ir užside
gus, liepsnose ftivo trys jgulos 
žmonės.

Kinijos gen e r o I ų 
konferencija

Tariasi dėl armijos reorganiza
vimo ir karo biudžeto

NAN'KINAS, Kinai, gruod. 
13.— čia prasidėjo aukščiausių 
Kinų karo vadų konferencija, 
kuries tikslas yra susitarti at
liekamų kareivių paleidimo 
klausimu, armijos reorganiza
vimo klausimu, . ir nustatyti 
krašto apsaugos biudžetą.

Konferencijoj dalyvauja gen. 
čian Kaišek, gen. Feng Jub- 
sian, gen. Ken Hsišan ir kiti.

Laivas sudegė juroj
Visi Įgulos žmonės buvo kito 

laivo išgelliėti
NA H ANT, Mass., gruod. 13. 

— Juroj ties Cafe God sudegė 
škunejis Aiipa, plaukęs iš Ne\v 
Yorko. Visi jo įgulos žmonės 
buvo pagalbon pasiskubinusio 
škunerio Hope išgelbėti.
14pt) Suomių valdžios krizis

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 13. — Gavęs Seimo nepa- 
•sitikėjimę pareiškimą, ’ Suomi
jos ministerių kabinetas šiandie 
atsistaty<li no.

8 asmens žuvo dviem 
namam sugriuvus

AMBITSAR, Britų Indija, 
gruod. 13. — Vakar čia sugriu
vo dvi trobos, kurių griuvė
siuose buvo palaidoti1 dešimt 
žmonių, jų tarpe trys moterys 
if trys vaikai. Gyvi dar iš 
griuvėsių buvo išimti du asnie- 
'nys, visi kiti buvo užmušti.

Anglijos karaliui pada
rė dvi operacijas

LONDONAS, gruod. 13. — 
Karaliui Jurgiui, kuris- sunkiai 
serga, tapo padarytos dvi ope
racijos. Jo padėtis esanti kri
ti nga.

BURLINGTON, la., gruod. 
13. — Vietos gyventojas Ed 
Loosc prisipažino, kad jis pats 
pasmaugęs savo žmoną, kurios 
labai apipuvęs kūnas buvo ne
seniai rastas artimame miške.

10 vaikų motina nubausta am* 
žinu kalėjimu už degtinės 
pardnvojimą

LANSING, Mieli., grucd. 13. 
— Už tai,l:ad ji ketvirtą kartą 
buvo suimta, , kaltinama dėl 
pardavinėjimo degtinės, Mis. 
Etta Mae Miller tapo vakar tei
smo nubausta aštriausia baus
me kalėjimu ligi gyvos gal
vos.

Miller’knc yra dešimties vai
kų motina. Teisme ji prisipaži
no pardavinejus degtinę; darius 
tai dėl to, kad kitaip negailėjus 
savo dideles šeimos išlaikyti.

$270,500,000 prohibi- 
bicijai vykinti

\VAS11INGTONAS, gruod. 
13. — Senatas šiandie priėmė 
bilių, kuriuo probibicijos įsta
tymui vykdyti skiriama 170’Zj 
miliono dolerių.

Bilius pasiųsta atstovų butui, 
kame jis veikiausia bus “nukir
stas.”

Infhienza plinta
Del epidemijos Chicagos ir Wis- 

consino universitetai užda
romi

Del stipriai išsiplatinusios 
influenzos ; pidemijos Ghicagos 
Universitetas paskelbė, kad lek
cijos nuo šios dienos paliauja
mos iki po žiemos švenčių. At
dara pasiliks dar tik Bush Mc- 
dical mokykla.

Wiseonsine l ’niversitetas 
Madisųne, kaip praneša, taipjau 
uždaromas.

Per mėnesi 737 asmens 
autų užmušti

WASHINGTONAS, gruod. 
13. - šių melų lapkričio mė
nesį automobilių nelaimėse vi
same krašte buvo užmušti 737 
asmenys.

Per tą patį mėnesį pernai 
metais automobilių buvo užmu
šti 618 asmenų.

Berger siūlo užginti 
spekuliavimą biržoj
WASHINGTONAS, gruod. 

13. — Socialistų kongresmanas 
Victor Berger pasiūlė atstovų 
bute įstatymo projektą užgin
ti spekuliavimą biržoj.

Ji .................. -............... 1 ................................... =

Kalėdų Dovanos
/ Telegramų

Kai jus roąstysit apie pasiuntimą dovanų savo 
giminėms Lietuvoje — siųskit pinigais ir dėl 
greitumo siųskit telegrafu per “Naujienas”.
50 centų užmokėdami už telegramą, jus pagrei- 
tinsit pinigų išmokėjimą ant keliolikos dienų ir 
padarysit didesnį siurprizą savo žmonėms ar 
šeimynoms.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per “Naujie
nas”! Kas vakarą iki 8 ir nedėliomis nuo 10 ry
to iki 2 po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halstfed St. Chicago, III.

Suomių valdžios krizis 
Teismas iiubaudė bu

vusį šakių apskr.
viršininkų

kAKIAI. — Lapkričio 2> d. 
šakiuose, vietos nuovados'Tai
kos teisėjas nagrinėjo Lietuvos 
Kai fuc-meries savanorių sąjun
gos šakių skyriaus, vadybos 
bylą su Viktoru Misiurcvičiurn 
(buv. šakių apskr. viršininku). 
Taikos teisėjas, išnagrinėjęs 
bylą, V. Misiurevičių rado kal
tu ir nubaudė 25 litois arba 3 
parom arešto už įžeidimą L. 
Kar. sa.v. s-gos ir jos narių žo
džiais “Savanoriai — žydber- 
niai, savanoriai žudą Lietuvą, 
chuliganai, provokatoriai” ir 
panašiai.

Bylos aplinkybės buvo to
kios: kilus tarp bu v. apskr. 
viršininko Misiurevičiaus ir 
skyriaus vadybos ginčui dėl ne
priėmimo savanorių į tarnybą, 
Misiurevičius ėmė visokiais žo
džiais šmeižti vielos skyriaus 
vadybos narius ir pavienius as
menis, žadėdamas visus išsiųsti 
Skyriaus vadyba, neturėdama 
kitokių priemonių tam atsispir
ti, priversto buvo kreiptis teis
man. Būdamas viršininku Mi
siurevičius savo negražiais 
darbais pasižymėjo, sufabrikuo
damas bylą L. K. S. S. šakių 
skyriaus V-bos nariui ir vietos 
šaulių būrio v-Los pirmininkui 
p. Gervei, kuris apskr. Karo 
Komendanto nutarimu buvo iš
tremiamas visam karo stoviui 
į Kėdainių apskritį, tik jam 
ipada^is Ret.publilčflS' preziden
tui prašymą, byla suatabdyta. 
Gerve yra žinomas, kaip dar
bštus Šaulys ir sąžiningus Lie
tuvos pilietis. ’ -

Pabėgo išeikvojęs val
diškus pinigus stoties 

' viršininkas
KAUNAS. — Gauta žinių, 

4k.atJ -Obelių jgdležiakelio sto
ties viršininkas Povylas Šim- 
ikevičius, išeikvojęs 8,200 litų 
valdiškų pinigų, pabėgo.

Kriminalinei policijai pasise
kė jį sulaikyti Šiauliuose.

Iš nuobodulio pasikorė
A t JKŠT AK ALNIAI, Kama j ų 

valsčiaus. — Lapkričio 9 dieną 
pasikorė jaunas vaikinas S. 
Pasikorelis buvo 30 hektarų 
ūkio vienatinis savhnnkas. Par- 
sikorimo priežastis — nusibo
dęs gyvenimas.
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Penktadienis, gruo. .14, 1928
Maksim Gorklj.

KARTĄ RUDENI
sansiUMKU

Aš tave rytoj įtaisysiu, jeigu 
tau nėra kur dingti... — kaip 
per ‘sapną girdėjau aš tylų, įti
kinamą šnibždesį...

...Iki aušros mes gulėjome 
vienas kito glėbiuose...

O kai išaušo, išlindome iš po 
luoto ir nuėjome į miestą. ... 
Paskui bičiuliškai atsisveikino
me ir daugiau nebesusitikom^ 
niekuomet, nors aš apie pusę 
metų ieškojau visose lindynėse

; tą malonią Natašą, su kuria 
praleidžiau mano aprašytąją 
nnktj, k irtą mdenį.

Jeigu ji jau mirė
gera jai! — tegul ilsisi ramy
bėje! O jeigu gyva — ramy
bė jos dvasiai! Tegul nenubun- 

' da jos sieloje supratimas puo- 
k ”,J limo... nes tai butų nereikalin- 

.. x .i, oxj- * ‘ gas ir nenaudingas gyvenimui Ak tu koks! Sėdi ir *
Bet tu se- 
man, kad, 
gulkis ant 
aš atsigul-

(Tąsa)
Man buvo bloga, turi bū

ti, labiau nuo šalčio, negu nuo 
mano buto kaimynės kalbų. Aš 
tylutėliai suvaitojau ir sugrie- 
žiau dantimis.

Ir beveik tą patį akimirksnį 
pajutau ant savęs dvi šaltas 
mažas rankas, — viena iš jų 
palietė mano kaklą, kita atsi
gulė man ant veido ir drauge 
su tuo nuskambėjo, baimingas, 
tylus, malonus klausimas:

—Tu ką?
Aš buvau pasiruošęs pama

nyti, kad tai klausia manęs ka
žin kas kitas, o ne Nataša, ką 
tiktai pareiškusi, jog visi vy
rai niekšai ir troškusi visiems 
jiems pražūties. Bet ji ėmė 
kalbėti jau greitai ir skubiai

—Ko tu? a? šalta, ar 
Sušali ? 
tyli... kaip pelėda! 
nai butum pasakęs 
girdi, šalta... Na... 
žemės... tieskis... il
siu... štai! Dabar laikyk apka
binęs mane rankomis... stip-. 
riau... Na štai, ir turi būti tau1 
šilta dabar... O paskui — nu
garomis vienas į kitą atsigulsi- j 
me... Kaip nors praleisime nak-j Indiana Harhor, Ind 
tį... l'u ką, pradėjai gerti, ar i ___________

kaip tas

kentėjimas...
Vertė Leonas Vitkauskai.

(“Sekmadienis”) 
(Pabaiga)

Johnstown, Pa
(Tire Hill P. O.)

Vienas vietos lietuvis maine- 
ris pėr keletą metų dirbo ko
kią tai sverimui mašiną. Tam 
darbui praleido jis visus savo 
pinigus, taipgi pašventė visą sa
vo liuosą laiką. Tankiai delei to 
net ir iš darbo išlikdavo ir už r *
tą liko net ir iš darbo pašalin
tas. Pagalios, matyt, jis liko 
tiek nebepatenkintas savo dar
bu, kad visus dirbtos mašinos 
daiktus susidėjo į maišą ir įme
tė į upę, niekam jos nerodęs.

U. S. 41 
apie 4(j.

mažiau ar

kasyk- 
be su-

Vietos Bird Coal Co. 
’Os nuo liepos 4 d. dirba 
stojimo dieną ir naktį. Anglis 
yra 5 pėdų augštumo. Moka 70c. 
už ‘toną mašinos pakirstos ang
lies. Nąuji darbininkai daugiau
sia gauna dirbti naktimis. —K.

VASARĄ PRI 
SIMINUS

Kaip
—arba-*-

mes trankėmės po antrąją 
Lietuvą.

Rašo Džei Džei. <

mane ramino... Ji 
pakelti ūpą... 
busiu aš trigubai
— Kiek buvo ironijos
tame fakte! Pamany-

ryČiauti, išdumėine i miestelį 
“fishing” egzaminus laikyti. 
Mano prietelis Po'ška su pagyri
mu išlaikė kvotimus ir gavo 
leidimą praktikuoti žuvavimą' 
Wiseonsino vandenyse, o aš 
“flunkinau.” Jis linksmas, ne
šinas žuvavimui reikalingus 
instrumentus, o aš nukoręs uosi 
traukėme istgal i Luvėinę.

(Bus daugiau?

Labai raminantis 
senesniems 
žmonėms

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

Parsiduoda:

d'ebesys užlindo betekančiai 
saulutei už akių ir purkštė 
vandenį ant žemės. Nors lietus 
ir lyjo, bet musų Auburnas, ne
bodamas šlapumo, šniokšdamas 
ritosi pirmyn, lygiu 
keliu, padarydamas 
rnyiitj į valandą.

Kadangi lietus,
daugiau, sugadino musų visų 
Linksmą ūpą, tai mes tylėdami, 
vienas į kitą nekalbėdami, lyg 
susipykę bu tume, žiūrėjome į 
gamtos papuoštus laukui ir gė
rėjomės įdomesniais vaizdais.

—Po šimts pypkių, mes jau 
sugrįžome atgid į Chiėagą, 
pamatęs didelį‘ miestą perthiu- 
kiim tylą.

Čia vokiečių “sostinė”, o 
ne (’.liicaga, — pareiškė Poška.

Tai, bracia, mes net ir Lin- 
dy stiby finom, pasiekdami Ber
lyną į keturias vaUandas, — iš
didžiai pareišikiau.

—Kam sorkes krėsti, juk tu 
pats žinai, kad didesnę dalį 
Mihvaukge’ės gyventojų suda
ro vokiečiai, atkirto Poška.

Aš, baolau, su jūsų nuo
mone nesutinku. Man rodos, 
kdd didžiuma Mihvaukee’ės pi
liečių yra socialistai, o ne vo
kiečiai. Juk ir miesto mėras 
yra* socialistas, — rimtai atsa
kiau.

- Jeigu jus nežinote, kad so
cialistai nepada'ro vokiečius 
nevoJki'CČiais, tai jus, tiraugiiti, 
darote gūdą visai lietuvių tau
tai,—ironiškai tarė Poška.

Kaip gyvas esu, niekur 
kum ir niekuomet debiutų 
pralaimėjau. Šį kartą irgi 
čiau “sukritikavęs” Pošką,
ant nelaimės, mes baąiginčyda
mi atsiradome Mihvaukee’ės 
gatvėse, tad aš turėjau žiūrė
ti, kad Auburnas kartais stul
pą arba policmeną “nepabu- 
čiuotų.” Mihvaukee yra daug 
Švaresnis ir, kaip girdėt, daug 
sadgesnis miestas nei Chicaga. 
l'as parėdė, kad mib.vaukiečiai 
turi gerą administraciją.

Atsisveikinę su Mihvaukee, 
traukėme toliau. Lietus irgi su 
mumis kartu važiavo—laistė
kelią, kad nedulkėtų, 
mvo 
Jėzau 
mo,”

tolimąjį
TURITE ŠALTĮ?

i

Akys ir Nosis varva?
Sunki skaudanti galvai 
Jaučiate skausmą visaf ’.e kū
ne? ORANGEINE Milteliai 
greitai tai pašalins. Prirodyti 
saugus per 30 metų. Neturi 
narkotų. 10c ir 25c.

giuotais ir kalnuotas, apielinkė 
darėsi labiau ir labiau miSkuo- 
Ih ir ežeruota. Vienu žodžiu, 
viskas ėjo ircpaprastin ir įdo
miu. Dangus irgi pradėjo blai
vytis ir apie antrą valanda po 
pietų saulutė jau bėrė savo 
spindulius a irt žemės. O mes, 
nors ir nuvargę po vienuolikos 
valandų kelionės, bet linksmi, 
šnekučiuodami ir žvalgyčiam ies 
į visas puses tratėjome toliau.

Apie penktą valandą vakare, 
tai yra po keturiolikos valandų 
kelionės, pasiekėme
Khindanderj. Miestelis nedide
lis, apsuptas iš visų pusių miš
kais, pats irgi paskendęs me
džiuose, tarsi koks pustclnin- 
kas, guli ant kranto Wisconsi- 
no upės. Nors miestelis ir ne
didelis, bet judėjimas, gyvumas 
jame yra nepaprastas. Į Ilhi- 
nelanderj važiuojant paskutines 
apie keturias dešimtis mylių 
priseina keliauti per mišką, pri
važiuojant tik kur-nekur vie
ną kitą ūkį, tad miestelio ne
matyt tol, kol neatsinfndi jo 
gatvėse.

Didžioji ir garsioji McNaug- 
htono lietuvių ūkininkų koloni
ja, teisingiau sakant, antroji 
Lietuva randasi dvylika mylių 
nuo Rlnnelanderio. Auburnas, 
nors ir pavargęs buvo, bet vis
gi dvylikos mylių distanciją 
padarė j penkiolika minučių, 
čia buvo musų kelionės Ridas. 
Mudu su Poška apsi.sto.jcm hnt 
t'armos pas Joną Vardkoji, par 
keletą paskutinių metų buvusį 
McNa'ughtono kasierium; c 
musų sankeleivė Mockienė su 
savo duktere apsistojo pas p. 
Martyną Varekojį, kuris irgi 
turi ūkį netoli nuo savo brolio 
Jono ūkio.

Po ilgos keliones, kaip pa
prastai keliauninkai sako, jau
tėmės mažiau ar daugiau pa
vargę, tai šiek tiek pas kalbėję, 
pasidailinę su Jono Varekojo 
šeima mintimis, nuėjome gult. 
Ant rytojaus, ves spėję papus-

CONTRACTORSJ

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

IETKILWICZ<£

Honey and 
yra veiksmin- 
Malonus imti, 
ir opiausiems 

Pa-

L. P. Hanncma, 
10721 Wentworth Avė.

G. A. Malinsky,
1801 S. Racinc Avė. kertė 18 gt.

Win. Broniarczyk, 
4459 So. Wood St.

Grant Works Drug Store, 
4847 W. 14th St., Cicero, 
John Malacho\vskas.

Carl F. Worm,
3359 S. Halsted SL, kertė 34 gt.

t

“Vasara praeis, 
Žiema ateis, 
žiema praeis, 
Vasara ateis.”šiuo tarpu Ind. Harbor? yra 

man nePaPrastas laikas. Mat Kalėdų 
i diedukas pradėjo visiems nešio
ti visokias Kalėdų dovanas. Vie
ni jas jau gavo, kiti dar lau
kia. O ir dovanos yra ne vi
siems vienokios. Vieni gavo 
menkutes dovanas, • dėl kurių 
nelabai džiaugiasi, kiti gavo ge
resnes dovanas ir labiau jomis

pra-
stengėsi

Tegul 
keiktas! 
manimi
kitę! — Juk aš tuo laiku bu
vau rimtai susirūpinęs žmoni
jos likimu, svajojau apie reor
ganizavimą socialinės tvarkos, 
apie politiškus perversmus, džiaugiasi, o kiti gavo ir labai
skaičiau įvairias velniškai gud- geras dovanas ir jų džiaugsmas 
rias knygas, kurių minties gi- yra neapsakomas. Prie pastarų- 
lumas, turi būti, buvo nepasie- jų priklauso ir Ona ir Jonas 
kiamas dargi jų autoriams, — Rageliai. Jie iš Kalėdų dieduko 
aš tuo laiku visaip stengiausi susilaukė ištikrųjų nepaprastą 
paruošti iš savęs “stambią vei- ir juos labai nudžiuginusią do- 
kiamą jėgą.” Ir tai mane šildė , vaną: gruodžio 10 d. jie susi- 
savo kunu parduodamoji mo
teris, nelaiminga, sumušta, už
guita esybė, kuriai nėra vietos 
gyvenime ir nėra kainos, ir ku
riam aš nesusipratau padėti 
ankščiau, negu ji man padėjo,imas savo sunum. Ir kaip nesi- 
o jeigu ir bučiau susipratęs, tai i džiaugti: p. p. Rageliai jau pus- 
vargu bau bučiau sugebėjęs pa- ketvirti 
dėti jai kuo nors.

laukė sveiko, gražaus, 9 svarų 
sūnelio. Motina su šuneliu da
bar randasi šv. Katrinos ligoni
nėj. Tėvas irgi kuone visą lai
ką ten praleidžia, besidžiaugda-

metai kaip yra vedę, 
bet Kalėdų diedukas dar pirmą

Ak, aš buvau pasiruošęs pa- jiems tokią dovaną sutaikė.
. manyti, kad visa tai vyksta su 

manimi sapne, I 
sapne, sunkiame sapne...

Bet, deja!'man nebuvo gali- ” “nkr(,”' 
ma to pamanyti, nes ant ma
nęs lašėjo šalti lietaus lašai, 
stipriai 
spaudėsi 
dą man 
pavimas, 
bukietu degtinės... bet — toks- 
gaivinantis. Kaukė ir vaitojo 
vėjas, beldė lietus į laivę, taš
kėsi bangos ir abu mes, stip
riai spausdami vienas kitą, vis 

nuo šalčio, 
ir aš 
tokio 
kaip

P. p. Rageliai yra SLA. 185
bepiasmiame ^UOpOS narįai jr gana sėkmingi
- . ’ .. biznieriai

Taigi vasara jau praslinko. 
Žiema atėjusi užšaldė 'ežerus ir 
upes, ežerėlius ir upelius, ku
riuose mes slėpėmės nuo kait
rios vasaros saulutės; apklojo 
baltais pataluis-smiegu visus ta
kus, takelius, kuriais mes va
saros metu vaikščiodami gėrė
jomės gražiomis gamtos sceno
mis; nuplėšė žaliuojančių m<^ 
dėlių ir žolynėlių papuošalus- 
žiediis ir lapus, privertė mus 
(linksminančius čiulbonėlius 
paukštelint lėkti Į šiltus kraš
tus. Vienu žodžiu, nelemtoji 
žiema užmigdė gyvybės pilną 
gamtą. Bet vieną dalyką, bū
tent, vasaros laiku įgautų įspū
džių, bei pergyventų nuotikių 
žiema neišplėšė ir niekad neiš
plėš iš musų. Apie praeitos va
saros nuot.'kius aš čia jums 
ir noriu papasakoti.

Na, tai klausykite arba ge
riau patys skaitykite.

Paskutinę dieną prieš aplei
džiant Chicagą, a ly džiai išeg- 
zaminavau

nie- 
nė- 
bu- 
bet,

Poška 
“Pone 
Abrao-

užlaiko valgomų

prie mano krutinės 
krūtinė moters, į vei- 
dvelkė jos šiltas kvė- 
nors ir su lengvučiu

Aš nuo savęs linkiu jų sune 
liui sveikam augti ir būti ge
ram lietuviui.

Gazietninkas.

Harvey, III
Iš SLA. 289 kp. priešmetinic* 

susirinkimo

Aubunną, o ypatin- 
sveikatą. Viską ra- 
stov^jc. Ant ryte
sakant, “Ihree o’-

dau geram 
jaus, taip 
elodk in the morning” “Nau
jienų” reporteris V. Poška, p. 
Mockienė su dukterų ir aš su
sėdome į mano Auburn; 
dardėjomie šia'unių linkiu.

Už valandos laiko mes 
buvome už C.liicagos ribų, 
rėdamiesi gražiu rytmečiu 
kvėpuodami lengvesniu oru,

trauikėme lygiu, 
I2A keliu. By- 

fiikliiauta'i užtvy- 
saulvlekiais, o

jau
Ge- 

ir 
ne-

apie

tiktai drebėjome
Visa tai buvo visai realu, 
įsitikinęs, niekas nematė 
sunkaus ir blogo sapno, 
toji tikrenybė.
' O Nataša vis kalbėjo

kažin ką, kalbėjo taip maloniai 
ir su užuojauta, kaip tiktai mo
terys gali kalbėti. įtakoje jos 
k^lbų, naiviškų ir malonių, vi
duje manęs tyliai užsidegė kai 
kokia ugnelė, ir nuo jos kažin 
kas ištirpo mano širdyje.

Tuomet iš mano akių kaip 
kruša ėmė tekėti ašaros, nuplo
vusios nuo mano širdies daug 
piktumo, ilgesio, paikumo ir 
purvo, susikaupusio ant 
prieš tą naktį... ^i Nataša 
bino mane:

—Na, gana, meiluti, 
bliauk! Gana! Dievas duos, 
si taisysi, vėl į vietą įstosi, 
visa tokia....

Ir vis bučiavo mane. Daug, 
be skaičiaus, karštai...

Tai buvo pirmi moteriški bu
činiai, patiekti man gyvenimo, 
ir tai buvo geriausi 
nes visi 
kainojo 
vė man.

—Na,

jos
kal-

ne-
pa-

ir

bučiniai, 
kiti baisiai brangiai 

ir beveik nieko neda-

nubliauk gi, įstabuoli!

Bosch -Radio

dainelės

greilo va-
Fond du 

mažas,

Gruodžio 6 d. įvyko priešme- 
tinis vietos SLA. 289 kp. susi
rinkimas, kuriame be kitko bū
vi renkama ir nauja kuopos 
valdyba. Valdyba * beveik visa 
liko išrinkta senoji: pirminin
kas A. L. Skirmontas, pirm, pa- 
gelb. S. Bernotienė, finansų raš
tininkas A. Ambut, nutarimų 
rast. J. Katkus, iždininkas J. 
Šiaučiūnas, iždo globėjai J. Ma- 
sikas ir J. Varinaitis, organiza
torius A. L/ Skirmontas, dakta- 
ras-kvotėjas Dr. Blery.

Nors musų tavorščiai per me
tus laiko mažai tesilanko i su
sirinkimus, bet šiąme susirinki
me dalyvavo visi iki vienam, su 
visu savo štabu. Jie tikėjosi 
užkariauti šią kuopą, išrenkant 
į valdybą savus žmones, bet 
jiems tai nepavyko, nes šios 
kuopos nariai gerai pažysta kas 
dirba su pasišventimu dėl labo 
organizacijos ir tik tokius žmo
nes ir renka į valdybą.

Būvi pakeltas klausimas ir 
apie 
6-to 
vus 
dar
darbuotės. —Narys.

gu Chicagoj, 
kaip stikliniu, 
tuose dangaus 
no raudonais
mt s, džiaugdamiesi, kad turėsi
me gražią dieną laukėme saulu
tės pastl-rmlant. Bet neilgai 
mums teko gėrėtis gražiu ryt
mečio oru. Dangus pradėjo 
niauktis, juodi, pilni vandens

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

VI«m darbas užsakyt m imužIo mfine- 
ayj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų aptellnktų Deniai Oflsn.

S o 
s 
310

tnuaų apteUnlrtų Dental Ofisu. 
SKYRIAUS OFISAS

1800 S. Halsted St.
Dantų 8et» a* H

MtM 
•ela« 
MtM

M 
*0. 
>fi

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI

TIKTI
Gerl*n«U aukiilnla d»rb*« ns 
Geriaiiiioa Auk»lnfl« Crown« „ 
Gerlauel Auksintai FlIUnrs _ 
Geriauai Aukalui&i Tilteliai _ 
Alloy Fllllnre---------- -—,  

>1 SidabriUHl Flllnva____ :_____ ___
lAvalyman dantų .......   filio

Šių kalini uogausite tuueų didžlatnjaru 
Otlue. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 23 mT 
tai atgal,
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine. 
DR. T. T. WOOLLENS, Prei. 

3211 South State St. 
l*bone Harrisun ©Tfil

kuopos prisidėjimą prie 
apskričio. Kiek padiskusa- 
liko atmestas, nes nariai 

neužmiršta 2-ro apskričio

A

»7.fi

M

sumanęs giedoti 
karaliau šimuti

bet mes nei vienas tos 
dainos nemokėjome, tai prisė
jo 'dainuoti kitokias. Ypatingai 
musų Kaukeliai ves Mockienės ir 
jos dukters gražios 
paįvairino keliioiię.

Po dviejų valandų 
žiavimo pasiekėme
Lac. Miestelis nevisai 
guli gražioj vietoj —ant kran
to pietinio galo Winnebago eže
ro. Ant to paties didžiulio 
Winnebago ežero kranto, apie 
dvidešimt penkios mylios į 
šiaurius nuo Fond du Lac, gu
li gražus Oshkosh miestelis.

Iš Oshkosh patraukėme 26 
jkc||iu. Pavažiavus ko|?tą dc- 
sėtkų mylių nuo Oshkosh, ke
liais darėsi labiau ir labiau vin-

nuo

Sustabdomas vargi 
nantis kurtus 

kosulys
t ------- -—■

Kosulys tankiai paeina
suerzinimo gerklėj, kurį nuola
tinis varginimas tik dar labiau 
pablogina. Kad sustabdyti jį 
tuojaus, palaikykit valandėlę 
dožą Foley’s Honey and Tar 
Compound žemai gerklėj, tarsi 
gargaliuojant, pirm nurijant. 
Tuo gydančios, raminančios y- 
patybės Foley’s Hortey and Tar 
Compound tiesioginiai paliečia 
suerzintas vietas ir pagelba bū
na ūmi. Kiekvienas junginys 
Foley’s Honey and Tar Com- 
pound yra veiksrųingas ir stip
rus. Neturi opiatų.

Parduoda:
L. P. Hu įmeni u,

10721 Wentworth Avė.
G. A. Malinsky,

1801 S. Racinc Avė. kertė
Win. Broniarczyk, 

4459 So. Wood St.
Grant Work« Drug Store,

4817 W. 14th St., Ciceru, 
John Mulachovvskas.

Carl F. Worin,
3359 S. Halsted SU, kertė 34 gt.

18 gt.

(Elektrinis perdėm)
8 A.C. Tūbos. Nepapras

tai garsus ir tyras balsas, 
pagauna iš visur vienu kon
troliuotoju. Tai yra geriau
sia šios dienos Radio. Kas 
nori įsigyti tikrai geni Ra* 
dio, lai ima Bosch i^dirbys- 
tės. Bosch Kompanija išdir
ba elektrinius produktus jau 
daugiau kaip dvidešimts pen-

AR JUMS REIKIA PINIGU?

1-2 ir 3 M0RGIC1AMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
L F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 Wesi 18-ta Gatvė

ki
daugiau kaip dvidešimts 

metai.

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

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

Tūbos .

Modelio 28 kaina SI 32.50 
rubos............ $22.75

Modeli 28A gražiame kabinete il
su spyjeeriu ....... SI 95.50

S22.75
Modelis 29A dideles spėkos ir su 
Dynamic Spykeriu .... S295

Budriko Korporacija yra įgali
ota pardavinSti Bosch Radio. 
Kaip Budriko Korporacija, taip 
Bosch Co. garantuoja Bosch Ra- 
dias neapribuotam laikui ir kiek
vieną pirkėją užtikrinu, kad jis 
bus pilnai patenkintas.

Gerbiama Publika yra užpra
šoma atsilankyt i Budriko Krau- 
tilvę ir pasiklausyti šito nuosta
baus produkto gražaus balso.

Parduodama ir lengvais išmo
kėjimais. įmokėti tereikia $10.00.

JOS. F. SUDRIK
INC.

3417 S. Halsted St.,
Td. BouleVard 4705

— ■ ' ■ • »■   —>• —   ■■■ ■ - ■ - tr - ■ « - ■ - - •

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

negalėjo jumia išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
Kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina' . 
vimo — kas jums yra.

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

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

Ofiso .alandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. 
NediGoj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Erj&a/aj

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tek Kedzie 8902

3514-16 Roonevelt Kd. 
arti St. Loula Avė.

CHICAGO, ILL.

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

■M te
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 226 kuopos vakaras, įvy- 
gęs gruodžio 9-tą dieną, buvo 
labai pasekmingas.

žmonių prisirinko pilna sve
tainė, programą išpildė vieni 
jaunuoliai, ir tai janiausieji. 
Choras, vedamas p. P. Satpa- 
liaus. sudainavo kelotii dninoliu 
labai vykusiai. Jaunuoliai iš

pildė keletą muzikos numerių
ir, atsižvelgiant Į jų amžių, iš
pildė labai gerai. Ypatingai
pasižymėjo vaikutis, kuria
skambino pianą. Ne prasčiau 
pasirodė deklamuotojai, N. Sma- 
lelis ir tokia pat didumo mer
gaitė, kurios pavardės nežinau. 
Jie išrodo turį ypatingų gabumų 
deklamavimui — žodžius taria 
aiškiai, balsą vaido gerai, visas 
deklamavimas įvairus.

Buvo pakviestas kalbėti p. 
Petras Sarpalius. Jisai pasisa
kė, kad niekuomet iki šiol pra
kalbos nėra sakęs ir dagi lietu
viškai, tai jam esanti per daug 
sunki užduotis dabar tai pada
ryti. Vienok p. Sarpalius gra
žiai pakalbėjo. Be kita ko, pa
sakė, kad jam smagu darbuotis 
tarpe savo žmonių ir mokyti 
vaikučius savo draugų. Gražia 
kalbą pasakė Dr. Montvidas.

Pelno, sakyti, medžiaginio 
pelno kuopa iš šio vakaro gal ir 
neturės, nes biznį daryti nei ne- 
sivarė.

Gruodžio 16 dieną (sekmadie
nį) bus traukiami paveikslai 
vaikų (jaunuolių) su mokyto
jais. Todėl visi, kurie lanko 
jaunuolių mokyklas, bukite pri
sirengę gruodžio 16-tai dienai. 
Po pamokų, apie 11:30 vai. ry
te, iš mokyklos visi eis tiesiai 
pas fotografą.-K. č.‘

Cicero
Spulkos metinis susirinkimas 

įvyks Liuosybės svetainėje 
šeštadienio vakarą, gruodžio 
29-tą- Bus gera proga visiems 
dalininkams t aptarti svarbius 
bendrovės reikalus. Matysime 
kaip pasekmingai buvo pastarie
ji metai. Man atrodo, kad bu
vo vidutiniai, vadinasi, nei ge
ri, nei blogi. O turėjo būti 
daug geresnės pasekmės. Jeigu 
visi dalininkai butų kreipę dau
giau dėmesio, ėmę dalyvumą 
konteste, kuris tęsėsi per tris 
mėnesius, tai butų buvę kas ki
ta. Buvo proga sau ir kitiems 
padaryti daug gero. Bet maty
ti, kad žmonės nepratę tam.

Tad šis susirinkimas turėtų 
apie tai pakalbėti ir ateičiai 
prisirengti. O tai bus galima ge
rai padaryti, jei skaitlingai su
sirinkime. Ir susirinkti skait- 
Ingai yra visų pareiga. Taigi 
bukite visi, nes tai yra visų 
pareiga.—Korespondentas.

Cicero
Draugystės Lietuvos Kareivių 

priešmetinis susirinkimas įvyk 
sekmadienį, gruodžio 16-tą die
ną, Liuosybės svetainėje pirm? 
valandą po pietų. Nariai, buki
te visi. Atsiveskite ir naujų 
draugi].

Visi žinote, kad priešmetinis 
susirinkimas, tai vienas svar- 
bausių įvykių bet kurios draugi
jos gyvenime. Taigi ir šis su
sirinkimas Lietuvos Kareivių 
Draugijos yra vienas svarbiau
sių susirinkimų. Tarpe kita ko 
šiame susirinkime bus svarsto
mas uniformų klausimas. Bus 
pakelti kiti klausimai. Atsilan
kykite visi.

—Draugijos Sekretorius.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj
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Iš Draugystės Lietuvos 
Dukterų veikimo

---------------

šios draugystės priešmetinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 9- 
tą d. Mark \Vhite Square parko 
salėje. Susirinkimą atidarė 
draugijos pirmininkė. Skaityta 
nutarimai iš pereito susirinki
mo ir patvirtinti kaip skaityti.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas. narių "prisirinko pilna salė. 
Susirinkusių ūpas buvo geras ir 
jausmingas. Draugijos reikalai 
svarstyta atydžiai ir tvarkiai.

Pi-isiraAe viena nauja nare.
Išdavė raportus ligoniu lan- 

kytojos. Pranešė, kad ligonių 
draugijos narių nebuvo. Išklau
syti ir priimti raportai apie 
Lietuvių Auditoriją.

Kai jau visi draugijos reika
lai tapo apsvarstyti, buvo ren
kama valdyba sekantiems me
tams. Užtvirtinta senoji valdy
ba, A. Milerienė — pirm., P. 
Grigonienė—pirpu padėjėja, V 
Kazlauskienė, nutar. i*hšt., A. 
Valančiuniene—fin. rašt., O. Da- 
raškienė ižd., M. Kirdeikiene 
—kontrolės rašt., M. Kizienė 
iždi globėja, E. Bunelienė — 
maršalka; komisijon knygoms 
patikrinti įėjo: žiuraitienė, O. 
Mažeikienė, K. Astrauskienė.

Draugija nutarė surengti 
“Bunco Party” gruodžio 15-tą 
(šeštadienio vakarą) Lietuvių 
Auditorijos trobesyje, mažojoj 
svetainėj. Pradžia 7:30 vai. va-

Draugės suaukavo labai daug 
ir gražių dovanų. Draugiji. kvie
čia visus kuo skaitlingiausiai 
atslankyti į šį parengimą. Visi 
bus patenkinti.

Dar primename, kad draugi
ja nutarė surengti vakarėlį 3 
d. vasario 1929 m. Lietuvių Au
ditorijoj. Ir tą vakarą naujos 
narės amžiuje nuo 16 iki 30 me
tų bus priimamos į draugiją 
visai veltui, t. y. be įstojimo 
mokesties. Taigi bus gera pro
ga įstoti draugijom Gi ši drau
gija turi daug narių ir yra tur
tinga. Jos finansai geram sto- 
vyj. Visi reikalai vedami tvar
kiai.

Draugijos vardu tariame 
“Naujienoms” ačiū už talpinimą 
pranešimų apie draugijos susi
rinkimus ir korespondencijų 
apie jos darbuotę.

Pagalios sveikiname visas 
draugijos nares ir linkime joms 
linksmų Kalėdų ir laimingų i 
Naujų Metų.

—Valdyba ir Komisijos.

Bridgeportas
V. J. Stankūno fotografijų 

studija.
1.angas trobesio 3130 S. Hal- 

sted st. kuone visuomet užgau- 
blas uždanga. Bet retas praei
vis nešintos ties šiuo langu.

Kas jame yra? Ugi puikiau
sių paveikslų: vyrų) ir moterų, 
senų ir jaunų, gražiausiuose 
parėduosie, puikiose pozose. 
Žiuri į jus tie paveikslai, šyp
sosi ar rimtai susimąstę, bet 
visi tokie gyvi, kad, rodosi, oi 
ims ir išeis iš rėmų ir prakal
bės į jumis.

|ciiiale vidun. Ciu dar <lau- 
giau paveikslų, Nežinai nė j 
kurią pusę žiūrėti. Ve Babravi
čius, jo rankos sunertos ant 
nugaros, sakytum laukia, kada 
publika nutils ir jis pradės dai
nuoti; čia Dr. Basanavičius, 
nors jau porą melų kaip mi
ręs ir palaidotas, bet pas Stan
kūną gyvas; čia adv. Gugis 
su barzdele, kurią dabar jisai 
sikuta; ten Dr. Shimkus, adv. 
Bagdžiunas. O ve musų artis
tai — Vanagaitis, Pilka, ve kiti.

Išrodo, kad Cliicagoje nera
si nei vieno lietuvio, kuris ne
būtų atlankęs p. Slankium foto
grafijų studiją; kad 'ir iš sve
čių, kuomet nors atsilankiusių 
Chicagon iš Lietuvos, kiekvie
nas paliko pas p. Stankūną jei 
ne save, tai bent savo atspindį.

Jaunavedžių poros, didžiulės 
grupes. Nors grupėse kiekvieno 
asmens atvaizdas yra palygina
mai mažas, vienok jis p. Stan
kūno paveiksluose taip jau ai
škus, gyvas, kaip ir atskirai 
imtas. Matyti, kad žmogus, 
padaręs šiuos paveikslus, yra 
savo darbo meistras.

Pasikalbėkite su p. Stanku
mi. Jisai paaiškins jums, kodėl 
taip daug žmonių pas jį lanko
si. .Jisai gyvena Bridgeporte 
jau 28 metus, turi fotografijų 
studiją 16 metų, tad ir foto
grafinis aparatas jąm pasidaręs 
nebe mašina, bet ištikimas tar
nas, kuris Jirlia kaip mei
stras liepia.

O p. Stankūno darbas yra į- 
vuirus. Jaunavedžių poros ir

vestuvių grupė® yra p. Stankū
no studijos specialumas. Reikia 
iš mažo paveikslėlio padaryti 
didesnis - p. Stankūnas jums 
padarys. Norite iš didelio ma
žesnį pa veikslą gauti, ir dėl to 
galite šioje studijoje “rodos” 
gauti. Užsimanėte gauti spalvo
tą paveikslą — bus jums ir In
kis paveikslas. Reikia rėmų pa 
veikslams — rasite šioj studi
joj. Nežinote kaip atsistoti, 
kaip plaukus sušukuoti, kad 
dailiau paveiksle išrodžius, p. 
Stankūnas savo darbą žino, jis 
jums patars.

Per šešioliką melų p. Stankū
nas ima paveikslus lietuvių ir 
IcitatiiuCiųi, senyvų ii- jaunu, 
profesionalų, darbininkų, biz
nierių aktorių, muzikantų ir 
dainininkų, ir reikia tikėtis, 
kad dar ilgai ims ir gražiu dar
bu teiks daugybei žmonių sma
gumo. — Reporteris.

Roseland
šiandien vakare Strumilos 

svetainėje Golden Slar klubo 
basketbolo abudu jaukiai los 
su Cicero Boosters jauktais.

Pradžia 7:30 v. vakaro. —N.

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

linkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayei-” Pakeliuose

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelfis, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo

Jaučiasi gerai

Bridgeportas
Spulkų rengiamos prakalbos

9-tą dieną sausio Mildos sve
tainėje įvyks viešas susirinki
mas, “Naujienų” ir Halsted 
Building and Loąn Assns (špil
kų). Bus aiškinami budai tau- 
pinimo ir investavimo pinigų, 
nvestavimo saugumas įvairio

je prekybos ir pramonės šakose.
Kalbės adv. Jonas Kučinskas, 

Lietuvių spulkų lygos teisių pa
tarėjas, adv. K. Gugis ir Lietu
sių spulkų / lygoš prezidentas 
L P. Varkala. _ Rep.

ant nugaros

Jaučiasi gerai ant nugaros

Šalčio, Galvos skausmo,
Neuritis, ■ Lumbago,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
Neuralgijos. /Skausmo Skausmo.

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

/............... " 1 s
Turkiškos, Rusiškos
Sulfarinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas 

t

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saules Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferines vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkajs nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergalėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552 *

STIPRUS KAULAI 
DEL KŪDIKIO

Po išradimo vitaminų, cod-Hver aliejaus pasirodė taip 
reikalingas dėl daugelio kūdikių, kaip Saulės šviesa. Tai 
turtingas šaltinis prieš rickets-gaminančių vitaminų rei
kalingu su būdavo ji m u i stipriu kaulu.

SCOTT’S EMULSION 
yra tyras cold-liver aliejus prieš rickots — pilnas 
apsaugoj ančių vitaminų, kurie būtinai reikalingi 
kūdikiams išvystymui stiprių kaulų, tiesių kojų ir 
sveikų dantų. Visados duokit Scott’s Emulsnn

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

15 ouncet for 25c
KC 

BakingPovvder 
(double actintf)

U«E LESS
than ot hlgh prieed brandi
M1LLION8 OP POUNDJ 
USED BY OUR GOVERNMENT

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

Trečiadieny, Sausio 16,1929

ARTISTAS LEONARI) BRUNWALD

Mes kviečiame jus atsilankyti į šį klasiška ir puikų koncertą-
NAUJIENOS

LIET. AUDITORIJOJ,3,1.?.3.?
Pradžia 8 vai. vakare

Turime garbės perstatyti lietuvių visuomenei paskilbusj pasaulinį daini
ninką. Jis yra daug dainavęs Italijoje, Rygoje estų operoje, Dorpate ir 
Kaune. Artistas Brunwald paeina iš Rygos, čia baigė mokyklą. Gi dai
nuoti mokinosi Vokietijoj, Italijoj ir Francijoj. Tokį žymų dainininką lie
tuviai turės progą pirmu sykiu išgirsti.
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RUMANIJOS REAKCININKAI PARBLOKŠTI

Užvakar Rumanijoje įvyko rinkimai j parlamentą, 
ir valstiečių partija, iš kurios neseniai tapo sudaryta 
valdžia, laimėjo milžinišką pergalę, pravesdama 365 at
stovus, kuomet visoms kitoms partijoms teko tiktai apie 
dešimta dalis to skaičiaus. Liberalų partija, kuri dar vi
sai neseniai turėjo daugiau kaip tris ketvirtadalius vie
tų parlamente, išrinko tik 12 atstovų!

Tai aiškiai rodo, kokia buvo tvarka Rumanijoje, 
kuomet ją valdė Bratiano šeima, ir kaip tą valdžią žmo
nės “mylėjo”. Pirmą sykį toje šalyje dabar įvyko laisvi 
rinkimai; pirmą sykį nebuvo vartojamas prieš balsuoto
jus teroras — ir staiga, nepraliejus nė vieno lašo krau
jo, galingieji reakcininkai tapo parblokšti ant šono.

* Pastebėtina, kad iš šito reakcijos sumušimo nepa
sinaudojo komunistai. Telegramos apie rinkimų rezul
tatus praneša, kad visoje Rumanijoje komunistai gavo 
tik 35,000 balsų, ir kadangi tie balsai buvo išsisklaidę 
daugybėje distriktų, tai nė vienas bolševikų kandidatas 
nepraėjo. Tai yra reikšminga juo labiau, kad žymią da
lį Rumanijos teritorijos sudaro buvusi Rusijos provin
cija Besarabija, kurios rusų valdžia dar ligi šiol neišsi
žada ir kurioje bolševikiška propaganda yra vedama la
bai intensyviai. 9

Rumanijos valstiečių partija anaiptol nėra ideališ
ka, bet jos laimėjimu vistiek gali pasidžiaugti kiekvie-1 
nas žmonijos progreso šalininkas. Ji sugriovė vieną la
biausia įsisenėjusių, vieną stipriausiųjų Europoje dik
tatūrų. Diktatorių galybei tapo užduotas skaudus smū
gis. Dar vienas, kitas toks smūgis, ir demokratija vėl 
atgaus pasitikėjimą savim ir stos į galutiną kovą su des
potais.

Kaip Rumanijos pavyzdys rodo, diktatoriai laikosi 
tiktai tol, kol žmonių masės yra terorizuojamos, kol jos 
bijosi viešai pareikšti savo norus. Bet kaip tik žmonių 
baimė išnyksta, tai diktatūra susmunka, kaip lepšę. Taip 
bus kada nors ir bolševikiškoje Rusijoje, fašistiškoje 
Italijoje, Lietuvoje ir kitur.

vedė madą taip bjauriai plūs
tis kaip Amerikos lietuviu 
ne tik laikraščiuose, bet ir 
karčiamose nesipludo....“

Visa šita Sirvydo litanija yra 
melas nuo pradžios iki galo • 
neišimant ir to prasimanymo, 
kad iš Lietuvos “pripludę avan
tiūristai“ įvedę madą biauriai 
plūstis. Plūdimosi madą įvesti 
pas amerikiečius po 1905 metų 
nereikėjo, nes ji jau buvo įves
ta prieš 30 metų, kada dar 
Šliupas, Paukštis ir Bočkauskas 
leido pirmuosius lietuvių laik
raščius šioje šalyje.

Melas yra, kad lietuviai so
cialistai Amerikoje Sirvydo lai
kais bpvę “ramus“ ir “rimti“ 
darbuotojai ir kad tik vėlesnieji 
ateiviai juos suplūdę ir sudemo- 
raliząvę. Jau 1905-6 m. ėjo at
kakliausia kova tarp Sirvydo ir 
šliupo, kuriuodu nebuvo nė vie
nas “prisisiurbę rusiškojo mar
ksizmo”.

Melas yra, kad “Kovą“ nu- 
bankrutiję tie, kurie steigė 
“Dilgėles“ ir “Naujienas“, — 
kadangi “Kova“ niekuomet ne
buvo nubankrutyta. “Kovą“ pra
žudė tam tikri “didvyriai“, 
spausdindami LSS. spaustuvėje 
karo metu nekgalę literatūrą

(be organizacijos žinios!), dėl 
kurios valdžia užklupo “Kovos” 
redakciją, ir du “drąsuoliai” pa
bėgo nuo policijos, palikdami 
laikraštį “Dievo valiai”.

Melas yra, kad “Kovai“ ku
riuo nors budu pakenkė “Nau
jienos“ arba kad pastarąsias įs
teigė koks ten “lyderis“. “Nau
jienas“ įsteigė (1914 m.) bend
rovė, susidedanti iš kelių šim
tų žmonių, kurie kartu buvo ir 
“Kovos“ rėmėjai ir toki pasiliko 
iki LSS. skilimo. Bet yra tiesa, 
kad “gešeftmacheriškai“ pasiel
gė pats Sirvydas, kuris 1907 m., 
pasitraukęs iš “Kovos“, nuėjo j 
“Vienybę Lietuvninkų“ ir per šį 
laikraštį vedė biaurias intrigas 
prieš “Kovą“ ,ir prieš socialistų 
organizaciją.

Visa, ką Sirvydas prikaišioja 
kitiems, jisai darė pats: apie jį 
spietėsi visoki avantiūristai, nuo 
kurių atsikratyti socialistams 
ėmė gana daug vargo; jisai pir
mutinis pradėjo negražias ata
kas prieš SLA., dėdamas “drau
go“ žagaro feljetonus “Kovoje“; 
ir jisai turėjo trauktis iš socia
listų tarpo dėl to, kad šie dau
gumoje buvo švaresni ir sąži
ningesni už jį žmonės ir nega- 
ėjo pakęsti širvydinės demago
gijos!

varžymo laikotarpy. Pas mus 
sauvaliavimas, smurtas, perse
kiojimas pirmoje vietoje. Tei
singumas (neturint omenėje 
teismų organus), žmoniškumas 
ir sąžinė antroje vietoje.

Audrų Simus.
Šiauliai.

/

Skaitytojų Balsai
Apie daktarus

Apžvalgai
kartu pasiaiškint, kodėl jisai 
tiek kartų ' savo “įsitikinimus“ 
keitė. Sako:

PONIŠKOS MANIEROS

Lenkijos seime pastaruoju 
laiku keletas atstovų susipykę 
iššaukė kits kitą į duelį (dviko
vą), gindami savo “fįarbę”. Da
bar “garbės apgynimui“ jie 
ėmė skaldytis antausius.

Seimo biudžeto komisijoje 
ukrainiečių atstovas Chrucki aš
triai kritikavo valdžios politiką 
tautinių mažumų klausime ir 
pasakė, kad tokia politika žemi
nanti Lenkijos vardą užsieniuo
se. Pilsudskininkų šulas, Dr. 
Polakievvicz, už tai ėmė piktai 
barti ukrainietį, ir pastarasis 
pavadino jį “žandaru”. Lenkui 
ir ukrainiečiui apsikeitus dar 
keliais aštriais žodžiais, Polakie- 
wicz šoko prie Chniekio ir du 
kartu kirto jam į veidą, “šla- 
chetnas” pasielgimas, ar ne?

SENIO SIRVYDO MELAI

su savo draugais 
ir prie tos progos

J. O. Sirvydas dar kartą “at
sisveikino” 
Amerikoje 
išniekino tuos žmones, kurie jo
biauriai, intrigų pilnai politikai 
nepritardavo. Pirmesniam savo 
atsiveikinime, kurį jisai buvo 
parašęs prieš išvažiuosiant iš 
Amerikos, jUui gyrėsi tarnavęs 
per 25 metus “tautiškai“ idėjai, 
bet sarmatlyvai nutylėjo tuos 
laikus, kada jisai buvo karštas 
socialistas ir net revoliucionie
rius maksimalistas. Dabar jisai 
bando tą 'spragą už pildyt ir

“Lietuvių Socialistų Parti
jos organizavimą Amerikoje 
aš garbe skaitau. Dar šian
die daug socializmo idėjų ran
du gerų. Bet jos jau yra mu
sų tautos programuos©. Tad 
kam tautybę išmainyt abejo
tina (?) tarptautybe?

“Anais laikais socializmas 
buvo skaitomas tuo pat, kas 
kova prieš carizmą, o šiandie 
jis pats priėmė tam tikro ca
riško absoliutizmo formą (la
biausiai Rusijoje). Anais lai
kais mes bandėme organizuo
ti Lietuvius unionizmo pama
tais, raginom steigti ko-ope- 
ratyvus, skatinom lietuvius 
griebtis prekybos (! “N.“ 
Red.) ir amatų, o po 1905 m. 
pripludę iš Lietuvos, rusiško
jo marksizmo prisisiurbę vi
soki avantiūristai, šaukė: ‘re
voliucija! revoliucija!’ Musų 
camų (!) ir rimtą darbą iš
griovė, laikraštį ‘Kovą’ su- 
bankrutino (mat, vienas tų 
lyderių varėsi įkurti savo 
laikraštį ‘Dilgėles’, kitas va
rėsi kurti ‘Naujienas’. Tai 
buvo nešvaraus biznio pro
jektai. (Aš tą pavadinau tik
ruoju vardu, už tai gešeft- 
macheriai mane dabar plus
ta). Pritvino Amerikon gar
siųjų ‘giltiniečių’. Musų ge- 
šeftmacheriai ir ‘giltįniečiai’ 
užvedė kovą prieš viską kas 
tautiška, prieš viską lietuviš
ką. Ėmėsi griauti SLA. ūme 
keikt savo motinas (?), kam 
juos lietuviais pagimdė! Už

I

Kam šiais metais gerai 
gyventi Lietuvoje

Ūkio gaminių rinkos kainos

Rugiai mokama cent. — 28-25 
lit-, kviečių — 30-27 lit., miežių 
26-24 lit., avižų — 25-23 lit., 
vikių — 24-23 lit., bulvių — 
10-7 lit., kaim. sviesto 1 kg. 7-6 
lit., žąsis — 13-11 lit., linų sė
menų — 40-34 lit., linų — 180- 
150 lit. Penėta kiaulė — 3 cent. 
180-150 lit.; riebi karvė miesai 
sveriąnti 9-10 cent. — 150-200 
lit.

Tokiomis kainomis ūkininkai 
parduoda miestų rinkose savo 
žemės ūkio išdirbinius.

Produktų kainos miestuose 
tokios:

Juod. duonos kg. kainuoja 
70-75 c-, baltos 1-1.20 lit. Kvie
tinės baltos — 1.30-1.60 lit. Jau
tienos mėsos 2.10-2 lit.; kiaulė- 
nos 5-3.50 lit., sviestas 8-10 kg. 
(krautuvėse) ir kiti produktai 
žymiai brangesni.

Darbininko uždarbis
Juodadarbis vyras mieste už

dirba į dieną 4-5 lit., moteris — 
2-3 lit., kaime vyras uždirba 
1-1.50, moteris—80 centų 1 lit.

Ar ištikrųjų blogi metai Lie
tuvoje? .

Bendrai visoje Lietuvoje der
liaus atžvilgiu nėra blogi metai. 
Jeigu Šiaulių, Biržų, Mažeikių, 
Kretingos, Ežerėnų, Utenos ir 
Panevėžio apskričiai ir’ nuken
tėjo nuo blogų orų, tai Suvalki
ja ir dalis Kaunijos ir Vilnijos 
priešingai, daugiau užderėjo, 
negu pernai ir taip, kad netu
rint užsienyje rinkų savo gami
niams (žemės ūkio) parduoti, 
Lietuvoje javų kainos pakilti

Kodėl raguočiai ir kiaulės šie
met pigesni?

Paprastai kiekvienas ūkinin
kas kasmet turi tam tikrą nor
mą atliekamų gyvulių parduoti, 
ir tas nesudaro svarbos blogam 
ar geram derliui, nes kitaip jis 
neturėtų iš ko mokesnių užsi
mokėti ir kitas ūkio išlaidas pa
dengti. Nukentėjusiose nud ne
derliaus ir blogų orų vietose gy
vulių pardavimas žymiai padi
dėjo, nes tų kraštų ūkininkai, 
matydami stoką pašaro privers
ti gyvulius parduoti. Už tat 
šiais metais gyvulių rinkoje pa
sirodo perteklius, o kaip jau mi
nėjau, nesant užsienyje rinkų, 
vidaus rinkoje darosi konkuren
cija, pertat ir gyvuliai pigus.

Kam blogi metai?
Mes minėjome, kad Lietuvo

je bendrai derliaus atžvilgiu nė
ra blogi metai, bet tai tik tiems, 
pas kuriuos užderėjo.. Aukščiau

paminėtuose apskrityse ištikrų
jų blogi metai ūkininkams, dar 
blogesni naujakuriams ir darbi
ninkams. Daug yra tokių vietų, 
kur nieko pasėti pavasarį nebu
vo galima, arba pasėtus javus 
suvalyti negalėjo. Del tos prie
žasties ūkininkai dar iš pavasa
rio atleido samdinius arba su
mažino jiems algas. Daugelis 
naujakurių, neturėdami pavasa
rinių sėklų, skolino ir sėjo. Kuo
met neužderėjo, tai net duonos 
neturi. Visi tie kaip paliuosuo- 
ti iš ūkininkų samdiniai, taip 
ir naujakuriai neturėdami dar
bo ir uždarbio atsidūrė bado 
pavojuje; ieškodami darbo jie 
spiečiasi į miestus, i tolimesnius 
ir geriau užderėjusius Lietuvos 
kraštus; dirba dykai,tik už pra
mitimą ir tuomi daro konku
renciją darbo kainoms. Užtat 
darbininko darbas darosi labai 
pigus, nes jis dirba vi§ai veltui, 
tik už pramitimą. Tenka patir
ti, kad nukentėjusioms ūkinin
kams valdžia skiria pašalpų net 
6,380,000 litų. O darbininkams, 
kurie bendrai nukentėjo, nieko 
neškiria, nors neva samdinio ir 
atstatymo įstatymas apsaugo 
darbininkus nuo darbdavių sau
valiavimo. Tačiau tas įstatymas 
yra tik ant popjerio, o gyveni
me nevykdomas.

Kas išnaudoja darbininkus?
Iš paduotų javų ir raguočių 

bei mėsos gyvulių kainų mes 
matėme, kad tos kainos, jeigu 
nėra pigesnes kaip pereitais me
tais,- tai tokios pat. Bet iš pa
duotų produktų kainų mes ma
tėme, kad jos žymiai branges
nės. Kodėl gi taip? Paprastai 
pas mus visa prekyba žydų ir 
kitų spekuliantų rankose. Jokių 
koperatyvų nėra ir net nenori
ma, kad butų. Tai tie spekulian
tai ir sukėlėz tokias kainas. O 
prie dabartinės valdžios 1 nėra 
kam jų kontroliuoti ir jie lais
vai sau gali susitarę sauvaliau
ti prekyboje. Jeigu butų laisvė 
darbininkų organizacijoms, tai 
butų galimybės steigti savo ko- 
peratyvus. Aišku, kad tąsyk 
spekuliantai susilauktų konku
renciją ir produktai butų žy
miai pigesni. Spekuliantams ne
mažai padęda baubas, kurį jie 
gali šiais metais išpusti dėl blo
go derliaus ir brangumo.

Taigi mes matome, kad dar
bininkus išnaudoja ne tjk darb
davys, bet ir įvairaus plauko 
spekuliantas-biznjerius. Mes gy
vename išnaudojimo, skriaudų, 
žiulikysčių, laisves ir pažiūrų

“Kulturos” No. 11 atėjo. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.

Sol Filis & Sons
PLUMBING & HEATING

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

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

4606—08 W. 22nd St.
Tel. Cicero 130
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OKeh-Odeon
Lietuviški Rekordai

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

26075

26076

[Pacific and Atlantic Photo]

Ezra Meeker, kuris tarp pir- 26077 
mųjų pionierių su jaučių jauk
tu pasiekė Californiją. Save 
gimtinę, Ohio valstiją, jis aplei
do 1851 m., o 1852 m. dasigavo 
iki Californijos. šiomis dieno
mis jis mirė Seattle, Wash., tu
rėdamas 97 metus. Jis parašė 
keletą knygų apie pionierių gy
venimą. *

26078

3501

3502

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 Šere i žirgelį, 
K. Kriaučiūnas

Panemunės valcas, 
Armonika solo 
Plikas kaip tilvikas, 
Armonika solo

Dollar
Gypsy

Princess, valcas 
Love, valcas

Roses, valcas

tų “netoli kiekvieno“ 
Dr. Montvidas galėtų 

bent vieną Chicagos 
daktarų “pabėgusį” į

277-oj “Naujienų“ laidoj skai
čiau Dr. Montvido straipsnį 
apie daktarus, bet su jo turiniu 
negaliu sutikti- Dr. Montvidas, 
užtardamas generalius dakta
rus, rašo taip:

“Generalis praktikuotojas ar
ba šeimynos daktaras yra už vi
sus juos (specialistus, š.) svar
besnis sveikatos reikaluose”; 
“specialistai daugiau klaidų ir 
blogo padaro, negu generalis 
praktikuotojas“, ir “ligoniai di
džiumoj skundžiasi daugiau nu
kentėję nuo specialisto, negu 
šeimynos daktaro.”

Vienok nežiūrint to, kad spe
cialistai, girdi, nėsą tokie geri, 
kaip generaliai praktikuotojai, 
“j specialistus kreipiasi tik pa
siturinti žmonės”, kadangi bied- 
nesni tankiai “neišgali specia
listui apmokėt.”

Taigi pasirodo, kad “prastes
nė“ kategorija daktarų išsiren
ka geresnius-turtingesnius pa
cientus, palikdama visus pras- 
tesnius-biednesnius “geresnės“ 
kategorijos daktarams. Reiškia, 
specialistai elgiasi su genera- 
liais daktarais, kaip tik sulig 
taja rusų patarle: “čto mnie 
negože, to na tebie, Rože”, ar
ba — specialistui grudai, o šei
mynos daktarui šiaudai. Ir tai 
nežiūrint to, kad specialisto 
“darbas lengvesnis“ ir “mokin
tis reikia mažiau“. Ar dabar su
prantate, kaip specialistai dak
tarai 'skriaudžia generalius dak
tarus? Ir, tur* būt, dėl tos 
“skriaudos“ “pastaraisiais lai
kais netoli kiekvienas gydytojas 
bėga į kokią nors specialybę“ — 
dejuoja Dr. Montvidas.

Bet iš 
vargiai 
nurodyti 
lietuvių
specialybę. Lyginai kaip vargiai 
jis galėtų nurodyt tikrą prie
žastį jo paties pripažinto fakto, 
kad dauguma turtingesnių žmo
nių, kurie tankiausiai yra apsi
švietę, kreipiasi ne prie gene- 
ralių daktarų, o prie specialis
tų. Ar tatai nereiškia, kad tie 
apsišvietę žmonės teisingai su 
pranta, jog specialistai yra nau
dingesni, negu generaliai prak
tikuotojai? žinoma, kad taip. 
Bet Dr. Montvidas su tuo jokiu 
budu nesutiks, nes anot tos pa
tarlės — kas savo tavorą pei
kia, tą iš turgaus varo.

Dr- Montvidas mediciną paly
gino literatūrai. Net ir iš to jo 
paties palyginimo jau aišku, 
■kaip butų nesėkmingas darbas 
to literato, kuris mėgintų dirbti 
visose literatūros šakose, taip 
yra nesėkmingas darbas to dak
taro, kuris neturėdamas žymių 
gabumų, praktikuojasi visoje 
medicinoje. Nesėkmingas jau 
net vien dėl stokos įrankių įvai
rių ligų tyrimui ir gydymui, nes 
jei jis įsigytų visoms ligonis 
įrankius, tai jais užpildytų ne 
mažą šėpukę, o pusėtinai didelį 
namą.

Bet nežiūrint to, tas daktaras 
sako:

“Generaliam gydytojui, jei 
Jik jis yra budrus ir dalykus 
seka, visi specialistų sekretai 
yra žinomi. Visa, ko jam trūks
ta, tai plataus patyrimo ir įsi- 
pratinimo tinkamai darbą pada- 
ryti-tulose specialybėse. Čia jis 
ir naudojasi specialistų patarna
vimais.“

Prie to daktaras “užmiršo 
pridėti, kad generaliam 'gydyto
jui trūksta patyrimo ne tik 
“darbą padaryti”, bet, kas 
svarbiausia ->-■ ir ligų susekti-

pažinti. Jei tik generalis dakta- į 
ras nėra žymiai gabus savo pro 
fesijoje, tai teoretinis žinoji
mas, be plataus praktiško žino
jimo, jį nedaro geru gydytoju. I 
Toks daktaras tankiai spėtinai 26069 
spėja ligą, ir jei neįspėja, tai j 
ligonis gauna klaidingus vais- i 26067 
tus, nuo kurių, vietoj sveikatos, 
įgyja da sunkesnę ligą.

Kas dėl naudojimosi specialia- 26064 
tų patarnavimais, tai tas pri- i 
klauso nuo to, kuo daktaras la- 26054 
biau vaduojasi ligonį gydyda
mas — doleriu ar sąžine. Jei są- 26053 *
žine vaduojasi, tai jis, reikalui 
esant, rekomenduoja ligoniui 
specialistą, o jei doleriu, tai pats 
gydo tol, kol nuo koto nugydo. 88001 
Mat, nenori spiaut kąsnio iš 
savo burnos.

Nenoriu, kad kas mane klai-; 
dingai suprastų; nesakau, kad j 
generaliai daktarai butų nerei
kalingi (nors, bendrai imant, 
jie nėra tiek svarbus, kaip spe
cialistai), bet sakau, kad butų 
gerai, jei jie perdaug nepasiduo
tų dolerio manijai ir kiekviena
me abejotiname atsitikime pa
cientui rekomenduotų specialis
tą. Taip darydami jie įgytų 
daug didesnį pacientų pasitikė
jimą. —šalna.

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

V. MISZEIKA
• Naujienos

1730 So. Halsted St.
Tel. Roosr dt 8500

GYVENIMAS
Mlneaini* turna J kp

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama
Pusei metų__ L___
Kopija ..... ....... ...... ..

$1.50
$1

10c

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

3503

26065

26062

26058

26057

26048

26046

26045

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

Komiškos dainos

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

Liaudies dainos
12 colių, kaina $1.25
Naktis svajonėms papuošia 
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

Žydelis iš Vilkaviškio miest. 
Pas darželį trys mergelės 
J. Babravičius

Varguolis
Kad galėčiau 
Liuda Sipavičiūtė

Džingeliukai 
Prašom pasakyti 
L. Sipavičiūtė

Blusa
Pusiau naktį musus baugiai 
P. Oleka

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

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

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

Chicago, III.
Rekordų ir Rolių katalogų 

pasiunčiame dykai.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.
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Dar viena dovana 
Naujienų skai

tytojams

profesijas. Telpa dar daugybė 
skelbimų ir įvairių pasiūlymų 
per niusif ar mums prielankius 
bizn trius. žodžiu, tai yra la
bai svarbi ir tik vienintėlė kny
ga lietuvių kalboje visame pa
šau iv ’e. V %

Takia tai dovana gaus visi 
“Naujienų” skaitytojai. Ne 
skaitytojai gali pirkti, kolei 
bus, po 25 centus.

“Naujienų” Administracija.

3. O ir lietuvių kliubo Cbi- 
cagoje klausimas neužmirštas. 
Yra ir daugiau klausimų, taip
gi atsiras naujų susirinkime, 
kuriuos lėks apsvarstyti ir tar
ti. Taigi Lietuvių Vaizbos Bu
to valdyba tikisi, Lad nariai 
skaitlingai dalyvaus šiame susi
rinkime. —Reporteris.

Dr-įos Lietuvos Ūkininko prieš
metinis susirinkimas įvyks Sekma
dieny, Gruodžio 16 d., M. Meldažio 
svet., 2242 W. 23rd PI., 1 vai. po 
pietų. Visi nariai yra kviečiami bū
tinai atsilankyt, nes-yra daug svar
bių reikalų apsvarstymui. Taipgi 
bus rinkimas naujos valdybos

—Valdyba.

Bridgeport—Draugijos Rožancavos 
priešmetinis susirinkimas įvyks Ne
dalioj, Gruodžio 16 d., 1 vai po piet, 

32ndšv. Jurgio parap. svetainėj,, 
l’laee ir Auburn Avė.

Gerb. drauges turit būtinai 
lankyt į ši susirinkimų, nes bus rin
kimas naujos valdybos. Be to, tu
rime koletą svarbių dalyku nutart.

—Valdyba.

atsi-

PRANEŠIMAI

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269, 
A. C. W. of A., mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadieny, gruodžio 
14 d., 8 vai. vak., Amalgamated 
Centro’ svetainėj, 333 So. Ashland 
Avė. — A. M. Kadael, sekrt.

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

Dr. Margeris
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų, 

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

įvairus Gydytojai

Šiuo laiku jau kuone visi 
“Naujienų” skaitytojai yra ga
vę iš “Naujienų” dovanų 
puikų 12-kos lapų sienini kalen
dorių, o kurie dar negavo, tai 
tuu reikalauti jo iš “N-nų” iš
nešiotojo ar pardavėjo.

Ateinantį antradienį bus 
duodama kita brangi ir naudin
ga dovana, būtent, Biznio ir 
Informacijų Knyga, ši knyga 
nėra lai kokis moksliškas vei-

Lietuvių Vaizbos 
Buto susirinkimas
Ketvirtadienio vakarų, gruo

džio 27-ta d. Lietuvių Audito
rijos mažojoj salėje įvyks Chi- 
cagos Lietuvių Vaizbos Buto 
(LilĮmaniau (’bamber of Coni- 
merce) susirinkimas. Prasidės 
jisai 7:30 vai. vakare.

Gruodžio 16 d., sekniadienyj, 
SLA. 226 kp. jaunuoliai kartu 
su mokytojais nusiims paveiks
lus- Todėl visi, kurie lanko 
jaunuolių mokyklą bukite pasi
ruošę. Po pamokos, apie 11:80 
vai. ryto tiesiai iš svetainės ei
sime pas fotografą.

—K. čepukas;

Bridgepoi (an—Dr-stes šv. Jurgio 
R. susirinkimas įvyks gruodžio 16 
d., 1 vai. po piet, parap. svetainėj. 
Visi nariai majonėkite pribūti, o už- 
silikusieji užsimokėkite mokestis ir 

Kultu- atsiveskite naujų narių' prisirašyti. 
• ; , Taipgi bus rinkimas valdybos ir

mus ivvnn u. dvcl., 4456 darbininkų baliui, kuris įvyks Kalė-
So. yVcstern *'Avė., 1:80 ‘ po” pietų, .^se’ 5ruodžio_ 25 d., Lietuvių Audi- 
Gcrb. Draugai ir draugės: malo
nėkit atsilankyt j sekantį susirinki
mų, nes bus valdybos rinkamas se
kantiems metams. Be to, yra svar
biu reikalų kuriuos turėsit apsvars
tyt. —Valdyba.

Joniškiečių Labdarybės ir I 
ros Kliubo prie.šmetinis susirinki
mas įvyks J. Grigaičio svet.- -

torijoj. Už neatsilankymą—bausmė 
sulig įstatais. —Valdyba.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo smaigas ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokiu* 
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 Kandolpb 68M

kalas, nei apysaka, nei roma
nas, bet yra knyga informacijų, 
kurios reikalingos ir naudin- 
t kiekvienam asmeniui kas- 
‘'eiliniame jo gyvenime.

Šioj knygoje telpa kalendo
rius 1929 ir 1930 metų; vardai 
šventųjų kiekvienų dienų; lietu
vių istorinės ir tautinės šven
tės, darbininkų minėtinos die
nos ir Amerikos šventės. Telpa 
čia surašąs lietuvių laikraščių, 
einančių Amerikoje, Lietuvoje' 
ir kitose Šalyse, ir tų laikraš
čių adresai, Telpa surašąs (.bi- 
eages viešųjų įstaigų, adresai 
svetimų šalių konsulų Chicago- 
je, Lietuvos valsčių surašius; 
vardai ir adresai nacionalių A- 
meri’kcs lietuvių orgnizacijų ir 
daugybė kitokių informacijų, 
patarimų ir pamokinimų, čia 
taipgi telpa naudingų patarimų 
motei ims ir amai n inkams.

Be to, labai svarbus leidinys 
vra ši knvga iš to atžvilgio, 
kad čia telpa vardai ir adresai

Tarps svarbesnių klausimų, 
kurie nužiūrima šio susirinki
mo dienotvarkėje, bus sekami:

L Kaip Lietuvių Vaizbos 
Butas galėtų pagelbėti lietu
viams biznieriams orientuotis 
ekonominiame Amerikos gyve
nime? Numatoma, kad Vaizbos 
Butas galėtų pagelbėti daryda
mas pranešimos, priruoštus ek
spertų, Buto narių parengtuo
se bankieteliuo.se — Luncheons.

2. Kitas įdomus reikalas tai 
suiašymas Chicagos lietuvių.

FLU-
Greičiausia apsisergeti nuo 
fiu, tai sugydyti burną ir 
dantis.

Ofiso valandos dieną ir 
vakare, apart seredos.

įvairių lietuvišku biznių ir tų,1 
kurie su lietuviais-prekybą ve-Į 
da. Taipgi vardai ir adresai 
musų visų profesionalų. Visi 
tie vardai yra sugrupuoti alfa-j 
Lėliškai ir pagal biznius ar'

Dr. K. Draugelis, 
2117 W. 63rd Street 
Arti Western Avė.

Telefonas Republic 2266.

SPECIAL 
SHOPPERS1 OFFERS

šiuomi pranešu draugams, kad 
Balto Dobilo L. P. kliubas laikys 
priežmetinį susirinkimą gruodžio 14 
<!., 8 vai. .vak., Kliubo name, 4558 
So. Marshfield Avė. Visi nariai ma
lonėkit būti šiame svarbiame susi
rinkime, nes bus daug svarbių da
lyku dėl apsvarslimo kliubo , naudai. 
Be to, bus renkamu administracija 
1929 metams. M. S. rašt.

Birutės Kalno Dr-stė laikys prieš- 
melinj susirinkimą Petnkta d i e n y, 
Gruodžio 14 d., 7 v. vak., Lietuvių 
Chicagos Lietuvių Auditorium svet., 
3133 So. Kalstei! St. Visi nariai ma
lonėkit laiku būti, nes bus renkama 
valdyba 1929 m. ir kurie draugai 
nesat shgę ir pašelpos ėmę per 10 
metu, malonėkit praneSt priefimeti- 
niame susirinkime, nes visi gausit 
dovanas. Be to, randasi daug svar
biu reikalu aptart.

M. K. Picnis, nut. rašt.

Tautiškos Dr-stėn Lietuvos Dukte
rų priešmetinis susirinkimas įvyks 
Nedėlio.i, Gruodžio 16 d., Mark 
VVhite S<iuare Vark svet., 1 vai. po 
picų. Narės turit būtinai atsilankyt, 
nes bus rinkimas valdybos dėl atei
nančių metų. Nut. Kast.

A. MONTVTD, M. D.
1579 Milwauke«i 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 diathennia

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 ^laza 3200

Lictuves Akušerės

Kombinacijos 
pasiūlymas
Augštos rūšies 
Šildomoji Patluš- 
k&ite ir n a u j a s, 
greitas ir patogus 
Plauku Džiovinto- 
jas; reguliariai 
kainu oja $10.15;

- dabar siūlomas

$6.95
Kol jų išteks! 

Nevilkinkit.

8:30 v. r. iki 11 v. r. 
Už pinigus ir išsinešimui 

tiktai!

H 
h

IGNACAS STENCELIS

North Side— SLA. 226 kp. Jau
nuolių skyrius laikys savo regulia- 
res pamokas Nedčlioj, Gruodžio 16 
dienų. Po pamokų bust nufotografuo
ta visi, kurie lanko šias pamokas. 
Nepamirškit visi atsilankyt.'

—B. Smulelis.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUS E R K A
3252 South Halsted Street

Viršuj Universal 
SUto Bank

Ofiso ir Bes. 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
Bes. 3201 South Wallace Street

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Sei ‘ čos vakare uždaryta 
Nedčlioj pagal nutarti

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 11 d., 7 vai. vakare, 
1928 m., sulaukės 60 m. am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Kve- 
dainių pa ra p., Tauragės aps., 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Marijona po tėvais Ku- 
zminskailė, tris sūnūs Alber
ta, Tamošių ir Kąimierą, ir 
viena dukterį Barbora po vy
ru Aušriene, žentų F. Aušra 
ir 5 anukus, tris marčias, bro
lį Franciškų ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi Lule- 
vičiaus koplyčioj, 3103 S. Kal
stei I S t.

Laidotuvės įvyks Suimtoj, 
Gruodžio 15 d., 8 vai. ryto iš 
namų i šv. Jurgio parap. baž
nyčia, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a.a. Ignaco Stencelio 
giminės, draugai ir pažįstami 
e.ai nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Simai, Duktė, 
Marčios, žentas ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lulevicn, Tel. Victory

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
V a 1 a n d o4 :

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

TELEFONAS CANAL 1464

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Moterys Ir mergi

nos kreipkitės su 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tarti.

12
Ki-
su-

Ree. 6660 South Artesian Avenue 
Pbono Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ŽALA TORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

vjiicago, III,

PADRKAVONĖ 
JONAS ALUZAS

A . a. Jonas Aluzas, kuris 
mirė Gruodžio 4 d., 1928 m. 
ir palaidotas tapo Gruodžio 7, 
1928, o dabar ilsis šv. Kazi
miero kapiiičse, amžinai nuti
lęs ir negalėdamas 
vot tiems, kurie suteikė 
paskutinį patarnavimų ir 
lydėjo 
vietų.

Mes 
m i jo 
tarpo, 
<lėką 
vėse 
vainikus ((raugams, 
jame i 
Kun. Kleb. Skripkai, kurs at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jo siela ir pasakė pamokslą. 
Kun. Deksniųi ir Kun. Linkui 
už gražu pamokslų pasakyta 
kapinėse; dčkavojame grabo- 
riui Eudeikiui kurs savu geru 
ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį į amžinųstį, 
o mums palengvino perkošti 
nuliūdimą ir rūpesčius, dėka- 
voįame gėlių aukautojams, ne
šėjoms, grųbeešiams ir na
riams Dr-stės šv. Stanislovo 

’ ir pagalios dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musų 
mylimas vyrus ir tėvelis, sa
kome: užgesai mums kaip gy
venimo žvaTgžde ir palikai 
mus našlaičius. Lai suteikia 
Tau musų mielaširdingas Die
vas amžinų atilsį. Ilsėdamasis 
amžinybėj lauk mus pas Ta
ve ateinant.

Nuliudus
______ Aluzų šeimyna

atsidėka- 
jam 

. . _ Pa-
jj j tų neišvengiamų

atmindami* ir apgailėda- 
prasišalinimų iš musų 

reiškiame giliausių pa
dalyvavusiems laidotu- 

žmonėms ir suteikusiems.
Dėkavo- 

musų dvasiškam tėvui,

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

H01 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory X115
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai, vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 South Ashland AveM 2 lubo* 
į Chicago, Illinois
9 . Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIdway 2880

Office Boulevard 7U42
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DANTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

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

Ofis6 Tel. Victory 7188
Bez. Tel. Hemlock 2615 ,

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

V <iknrdis
3241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedčlio Ir 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiuna* Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarai* 2151 W. 22nd St. nno 7-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

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

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

Td. Hemlock 8151 '

Akių Gydytojai

Uraboriai

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.

Pastaba: Mane ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Wa*hington Street 

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

Namų Tel. Hydo Park 3395

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East IHth Street, 
. kampas Wabash Avė.

Phone Pullman 0856
Gasas, X-Spinduliai ir 1.1.

Valandos: nuo » ryto iki 8 vak.
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dieno*

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

DDR. VAITUSH, 0
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4.712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

$7.00 Perkoliatorius tik $2.8
Gražus aliu
minini s 9 
juoduku Per- 
roliat oriu s 
— $7 vertės 
—nupigintas, 
ryt a i s, iki 
tiktai 

$2.95
$7.50 Prosas

Oranžių Spaustuvas
Duodamas su lederal Toaster 
Speciali* pa-iulyman—patogu* oran- 
dzii) KpaUMluviiK ir HtiprUM. ifer.'M to- 
UHteriH parduodamas kartu už kaiti;, 
vieno tousterlo—dabar abu už ()()

Pamokinanti* 
jin tikrai k<*|

ir Pakoja 
už $4.95

Fedoral Prosas 
ir auto m a t i- 
niai šilumą 
kontroliuojan

ti Pakoja, ku
ri uždaro elek

tra kaip tik ant ios pasta
tomas prosa.->; $4.95

žaisliniai Prosai!
Mažo* utcri'uilČH niėssiu hįtioo mažus 

eleklriniUH h n b . 
kurie tikrai veikia!

Žaislinis Elektrikinis 
Pečius

nia^UM hvcIiiiu.s <hdy- 
kėliu>. Enameliuotas 
SpidvoiniH ,įp
K.nna lik

ilutni .3 aliuminiai S 4.45 
indui. Kaina tik

Aplankykit L>id»iatl>ų Hi< ktiTknni) Zat-ln J’■ vuitanicnt.i CIūuuKoj — 
halo ienas Znlslao Juda

Lionei ir American Flyer Traukinių Setai!
dėl j ūsų 
traukiniai, 
ele k t r o h 

tiltai, tune- 
viskas kita.

Viskas 
vaiko: 
stotys, 
stotys, 
liai ir
Tvirtai pati a r y t i 
išlaikyti didelį var
tojimą. Pilni trau
kiniu setai $5.50 ir 
aukščiau.

Atdara papildais vakarais iki KaJėdij.

~M—1111 1 l-r u BBInom■Zi i < ■ ■«■< shops
Telcloiia* užsakymams Kaiidolph l~00—Duodami Eudorai Ki

<•’ W. AdiHiis st. w..Miidison Nt. .*•?’; ’i*£<*'
I .'»<>'! llroailM ;i» lu-ii < v I.I....I \u- 1>..O I.. !» .ftil SI.

8? v 1

i SI

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

DR. S. BIEŽIS
Pitone Canal G222

Gydytoja* ir Chirurgas 
2201 Wcst 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel, Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 12 d., 3:80 vai. ryto, 
1928 m., sulaukęs 36 m. am
žiaus. trinios Kauno red.. Ežerynų apskr., Dūkšto parap., 
Kitkuuįškių kaime. Paliko di
deliame nuliudiine moterį Oną, 
sūnų Petrų, dvi dukteris Ele
na, Genčių. Lietuvoj savo tė
velius ir 4 brolius, Benedikta, 
Jurgi. Kazimiera. Antanų ir 
seserį Jurijeną. Kūnas pašar
votas randasi 1126 So. Hermi-

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.

ŽMOGAUS 
AKIS

tage Avė.
Laidotuvės įvyks Subatoje, 

Gruodžio 15 d., 8 vai. ryto iš 
namu į švento Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Augustino Čer- 
nauskio giminūs, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam, paskutini 
patarnavima ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai. Broliai 
ir Sesuo.

Laidotus esi* patarnauja gra
belius I- J. Zolp, Tclephonc 
B'.'lde' .ild <')203.

J. Lulevich
Lietuvis trraborius 
ir balsamuotojus

Automobilių patarna
vimas teikiama vi- • 
šokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St„ 

Chicago, III.
Tol. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
2314 W. 23rd 1’1. 

Chicago, III.

Lietuvis Graborlus ir 
Balnamuotojas

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, osmano dar
bu busite užganėdin
ti.
Koosevelt 2515-2b 16

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
mala dalis žmonių supranta apie jos 
zeikimą. Didelė daugybė akių suga- 
linta pigiais ir prastai pritaikintais 
ikiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo *už dykų egzaminavimą, pusė 
Kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
oarktikos.
Jei 

Dr.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

* dentistAs
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

4649

abejoji apie savo akis, eik pas
A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Caluniet 3294
Nuo 9 iki 12 v«L cPenos it 
nno 6 Iki 3 vaųntdal vakare.

DK. M. Te STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albany Avcnuo 
Tel. Prospecl 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedčlioj 10-12

Tel. Brunsivjck 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwaukee Avenue 

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

lvairiĮĮ _
Ofiso Tel. Victory 6893 

Bez. Tel. Drexe) 9191

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

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

arti 3|st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedaliomis 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 Canal 1912 

Rrsidence Lel. Fairfax 6352

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6456 S. WhippleSt 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mąstauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Rooin 730 
Tel. Central «3<J0. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av.
Tel. Prospeet 3525.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dėarborn St., Room XIII 
Telefoną* Central

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 pb pietq 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvim 
vakarą, išskyrus ketvergę 

Nedėliornis nuo 9 iki 12 rytĄ j

bankieteliuo.se


CHICAGOS Tarp Chicagos CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

ŽINIOS Rakandai-J tainai

Bridgeportas

nors

Bridgeport Painting

Naujas išradimastarpe

Autas

Radios

CLASSIFIED ADS

Dar viena bomba

Mes

Automobiles

415 susirgimy dienoj

2001-05 So. Cįcero Avė

Tel. Cicero 2070
Iššoko iš 14-to aukšto

HELBERG BROS,

na

GERAS PATARNAVIMAS

2281

For Rent

u,

8335 So. Halsted St.

Skaičius bedarbių 
Chicagoj didėja

yra 
imi-

$950 
$G75 
$795 
$695 
$650 
$650

ėjo per 
-ra gnt-

Business bervice
Biznio Patarnavimas

REIKALINGAS fintas 2 ar 3 kam 
barių. NAUJIENOS, Box 1048.

8545 Houston Avė. 
South Chicago, 
Regent 2375

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Business Service
Biznio Patarnavimas

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

Financial
Finansai-Paskolos

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

Educational
Mokyklos

nūn 
melų, gyv 
užgavo 
gatvę 1 
vėmis.

Financial
Finannai-PnHkoloR

DABAR LAIKAS

MES darome pirmos klesos kar
Jcnterio, pi- 

urbus: 24
Mes ateisime
Visas darbas

2604 Nort’

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Room 607 
192 N. Clark St

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

Išsimaino 2 flatų puikus namas 5 
ir 4 kambariai su 2 karų garažu. 
Namo kaina $5,500. Mainysiu ant 
nedideles farmos, automobilio arba 
bučemės.

Demokratų bosai susi 
taikė dėl džiabu 

išdalinimo

nereikalauti divorsų. 
dabar skelbiami yra viso- 

kodel gi nepradęt 
divorsus?

STORAS dėl rendos tinkamas dėl 
’roserio ir bučemės, yra kambariai 
ei gyvenimo.

4201 So. Maplewood Avė.

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

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

Teisėjas Sabath, nagrinėda
mas divorso bylą, pareiškė, km 
400 divorsų bylu paliktų ne
pradėtų, jeigu nuo vakar dienos 
iki Naujų Metų chicagiečiui nu
sitartų 
Esą 
kie vajai — 
vajaus prieš

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

Petro Konrado fotografijų 
studija.

PARDAVfMUI grosernė ir saldai
nių krautuvė. Priežastis pardavimo 
—turiu du bizniu.

1600 So. Union Avė.

GERIAUSIA .vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ’* fumisal, grotos — 
vandenio ftaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9684.

PASIRENDAVOJA garažas dėl 
40 automobilių. 4240 So. VVestern 
Avė. Klauskit Walter’s Home Ba- 
kery. 4159 So. Cempbcll Avė.

Susilauk pasisekimo 
Chevrolet

PARSIDUODA Malt and Kops 
groseris, 4 kambariai, garažas. Tu
riu du bizniu. Parduosiu pigiai.

>1631 So. Paulina St.

10% PIGIAU UŽ VISĄ t)ARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
I{avimas. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111,

REIKALINGA mergina prie 
mų darbo, geras mokestis.

JUSTIN MACKIEWICH, 
2342 So. Leavitt St. 

Canal 1678

Town of Lake apielankėje, 
adresu 1748-50 West 17t,h st„ 
uri (Odelę namų rakandų krau
li vę p. Petras Barskis.

Pereitą sekmadienį p. Bai
kis buvo tur būt vienas nelai- 
ningiausių lietuvių Chicagoje.

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Plione Republic 7869

REIKALINGAS barbens vakarais 
Seredomis, Pėtnyčiomis ir Aibato- 
mis visai dienai. "

808 W. 35th St.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
{staiga pigiai. Turiu parduot, nes 
turiu kita bizni. 2001 W. J7th St.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
ištaiga. Turiu parduot iš priežasties 
ligos. Kaina prieinama

3801 So. Robpy St.

Siūlo vajų prieš 
divorsus

5%% 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.

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. Atvvater Kent, Radiola ir kiti.

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phcne Grace 5267

Miscellaneous 
Jvairųs

PARDAVIMUI Chili Parlor, sal
dainių, minkytų gėrimų ir sandwich 
krautuvė. Bargenas.

1726 So. Halsted St.

Ne viskas gerai, bet 
linksmas

Paskolos suteikiama 
j vien0 dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai

Gossard Building* 
Room 301 

Rush and Ohio Sts

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas
Musų išlygos bus tuma naudingos 

Kreipkitės pas

Trečiadienį Sveikatos Depar
tamentui buvo raportuota 4i«, 
naujų susirgimų influenza 
Sveikatas komisionierius per
spėja, kad susirgimai influenza 
plaučių uždegimu nepadidėjo 
iki epidemijos laipsnio, vienok 
jie kolei kas ir nemažėja.

Mes perkame real estate 
kontraktus

Miscellaneous for Sale 
(vairus Pardavimai

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

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy 

bių. Perku ir parduodu morgi 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ 
2S42 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

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

1720 W. "Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

SAFE—didelė, stipri, plieninė sau
gioji šėpa tinkama dėl byle kokio 
biznio, kur reikia sukrauti daug 
daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi
giai.

Matykit
“NAUJIENOSE.”

PARDAVIMUI už cash arba mai 
nysiu i lolą biznio arba rezidenci 
jos. Biznio paskola name.

5959 So. Crawford Avė.

RAKTAI—Raktą duplikatai pada
romi jumfc belaukiant; 15c už auto
mobilių raktus, padarytus iš nu
merių; užsakymai per į 
išpildomi. Pasimatykit su

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

EXTRA Bargenas! Pardavimui 
Lunch Room pigiai. Turi būt parduo
ta šią savaite. Vertas $3,000, galima 
nupirkti už $1,500. xTel. Boulevard 
8090, 3828 So. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Malevojain ir popieruojam. Užlai- 
kom malevų, popierų, stiklus ir tt

3149 S. Halsted St.-
Phone Victory 7261

J S RAMANCIONIS. Sav.

Išsimaino puikus, bizniavęs namas 
su 4>učernės bizniu, Brighton Parke, 
namo kaina $13,500 už cash, arba 
mainysiu ant 2 flatų muro namo 
Marųuette Manor.

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

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo. __
McDERMOTT MOTOR SALES

7186 So. Halsted St

pasipuoši! pirm, negu 
prieš fotografinį apa- 
štai jums kambariai 

usišukuoli, pasida-

l)r. Owen B. Smith (dentis- 
tas) iššoko iš 1 i-to aukšto So 
Shore Qlub apartamentinio 
trobesio. Užsimušė. Manoma, 
kad papildęs saužudyslę, sirgęs 
nervų suirimu..

mainime, pirkime, pardavime turto, 
mortgečių reikaluose, raštų padary
me, apdraudoje, laivakarčių bei pi
nigų siuntime: KREIPKITRS: kas
dien iki 6 vai. Vakarais Utąrninke, 
Ketverge ir Subatoj iki 9 vai. vak. {lardavimui. 

ykai visas 
bile laiku.

namą 
es ga-

pEskolineime jums pinigų 

$100 iki $2,000 
mažų mėnesinių išmokėjimų.

PETRZILF.K BROTHERS 
1047 West 47th St.

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

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą, arba 

uisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
dnokit su mumis, mos atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant phim- 
»ingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
•mokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West G r and Ae.

Berkshire 1821
MK. PARIS.

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 
Irobėsy, prie VVacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, 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 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų

REIKALINGI vyrai dirbti aku- 
rų skiepe. Pageidaujami vyrai su 
patyrimu prie išdirbimo odų. Gera 
mokestis. Boles & Rogers Co., 3900 
So. Wallace St.

809 W. 35th St 
Boulevard 0611-0774 
ČIA GAUSIT KO KI.AUSIT1

KAINOS ŽEMOS. DĖLTO 
BIZNIS DIDELIS

Kalėdos jau čia pat — pirkties 
Kalėdų prezentai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražiausių 
gintarinių karolių įvairiausių rųšių, 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako
čių, cigarnyčių ir kitų gintarinių 
įvairybių. Pirma gintarų siuntinį 
tik ką aplaikčm 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”, 
(“Naujiena” Skyrius) 

3210 S. Halsted St, 
Tel. Victory 1266

PIGIAI galima pirkti Kalėdų do
vanas — rankų darbas. Atsišaukit 
dieną ar vakarais. 752 W. 38rd St.

RUDENINIS PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

Freshman, Atvvater Kent, Mohawk, 
Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 
kontrole, 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. Victory 9818 PARDAVIMUI 2 po 5 kambariu? 

karštu vandeniu apšildomas, aržu> 
lo trimingas, 29 pėdų lotas.

4432 So. Califomia Avė. 
Arba šauk JACOBSON, 

Virginia 1010

veikslus — 
denis, kuriui 
itlankote paveikslų paroHas.

P-nas Konradas laiko pavei
kslų studiją jau 18 metų. Jis 
vra žinomas lietuviams, jis yra 
jau tūkstančius paveikslų par 
taręs, ir, be abejonės, jiadarys 
dar kitus tuksiančius ateity.

—> Reporteris.

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

PETER AHACICH, 
2250 South Hamlin Avenue 

Tel. Rockwell 5379

PRIVERSTA PARDUOTI
Del motinosr mirties turiu būtinai 
parduot gražų 7 kambarių, 2 aukš
čių namą Marųuette Parke, 2 lotai. 
Parduosiu už geriausj pasiūlymą. 
Šaukit prieš piet. Hemlock 8762.

Adresas 3234 W. 64th St.

T’ARDAVIMUI 4 stalų Pool Room 
daro gerą bizni, turiu išvažiuoti 
farmą, per tai parduodu.

4616 So. vVestern Avė.

PAIEŠKAU savo brolio Vincento 
Mickaus, paeina iš Raseinių pav., 
Laukuvos 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- 

paštą greitai rėčiau pasimatyti. Pranciškus Mic- 
Chicago,

Į Chicagą atvažiuoja iš visų 
šalies kraštų daugybė žmonių 
ieškančių darbo. Jie tikisi gau
ti čia darbo, ypač ryšy su. bu
simos pasaulinės parodos ruo
šimu. Tuo tarpu darbų Chica
goje nedaug ir lodei bedarbių 
skaičius sparčiai auga. Padėtis 
darosi vis rimtesnė ir rimtesnė.

LIETUVIU RADIO DlRBTUVfi
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš
vaizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Enginecring 
Laboratories, Ine.. 6819 S. VVestern 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

MOKINKIS BARBERYSTSS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Bei informacijų Sauk 
arba ra*yk INTERNATIONAL BARBER 
CO1.LEGE, tl7!J W. Madison St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kriaučių shapa ir 
Dry Cleaning 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.

Vi'diinu* <1 r n t n h J 
naujai ii' mi'iuim h(ii* 

pitrimi negu ki
ti. Parduodam fix- 
tcrliiH ir vlnk.*) 
ktri.^laj.

4104 Archer A v. 
Lafayette 3533

PARSIDUODA rakandai geri ir 
pigus. Parduosiu visus sykiu arba 
atskirai. Matykit kasdien nuo 12 
iki 5 vai. po pietų.

1410 .So. 49th Avė., Cicero, III. 
2nd floor front

Gerinan Deaconose ligoninėj 
p-ia .Rase Pilkovich, 66 

2029 \\ 
i autas, k: 
ties Robev

GRAŽUS 6 kambariu namas, i 
karų garažius, vištinyčia, sodas ii 
daržas St. Charles III., parduosiu pi 
Riai ar mainysiu ant Chicagos pra 
parties. A. J. Gillis, R. 2, Box 4 
St. Charles, UI.

Dalykas toks, iuu.1 siusirgo visa 
jo šeimyna - žmona ir dukte
rys. Dr. Strikolis, 1601 So. 
Ashland avė., pripažino, kad 
žmona ir vyn'snėji duktė “pa
gavo" influcnzą. o jaiiiresnėji, 
be infhienzos, susirgo dar apen
dicitu. Kalėdos išrodė p. Bara
kini busiančios labai liūdnos.

Bet daktaras Strikolis, nali-

JUSTICE ELECTRIC
LIETUVIAI

KONTRAK TORIAI

GERB. Naujienį skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

PAIEŠKAU savo brolio Grigo- 
riaus Varnagio, paeina iš Varnių 
parap., Ragenų kaimo. Girdėjau jog 
gyvena kur nors apie New Yorką. 
Turiu labai svarbų reikalą, prašau 
jo paties arba kas apie jį žino pra
nešti, busiu dėkinga. Domicėlė Nor- 
bulienė, (po tėvais Letakaitė), 1618 
So. Union Avė., Chicago, UI.

Keliaukite valdžios laivais—“Po 
Amerikos Vėliava”. Klauskite savo 
vietos agentų dėl kainų ir žinių 
arba rašykite pas

United StatesLines
110 So. Dearborn St., Chicago, U

Demokratų partijos l?ųsai bu 
vo rimtai susipykę delei dalini 
mu džiabų politikieriams. Išro 
dė net, kad gali įvykti “skyli 
mas“ 
silaik

Pasigirdo ckspliozija l)re.xel 
bulvaro ir 17-los gatvės apie- 
linkėje. Pribuvo policija. Kele
tas langų Dell Žiemos kliubo 
buvo išbyrėję. Kieme, matyt, 
butą išrautos žemės, bet ji la
po gražiai užkasta ir išgrėbta. 
Klausinėjamas, džianitorius ai
škino policijai, kad girdėjęs 
bildesį, bet kur buvusi mesta 
bomba, jisai nežinąs. Kliubo 
manadžens vienok pripažino, 
kad bomba taikyta į kliubą. Jo 
man>-mu, gal būti buvęs kurie 
Lito kliulvo kerštas prieš šį.

Miscellaneous for Sale 
__________ I r » H P ttrdavim a i  ________

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c.. 31c., 84c. ir 35c. Vilnonios ma-

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
biznis. Priežastis pardavimo — turiu 
du bizniu. Parduodu pigiai.

3152 So. Wallace St.

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

1018 West 18th Street > 
L F. Dank.vvvski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

Ir ne svarbu, ar jus užeisite 
studijou paveikslo nusitraukti 
dienos laiku, ar vakare jūsų 
pa veikslus išeis Ijgiai gražus, 
h kis, kokio norite, kiekvienu 
’aiku. Tam, mat, yra studija, 
am įrengimai.

PARSIDUODA Soft Drink Par 
lor su namu ar be namo. Visas biz
nis arba pusė. Atsišaukit

6101 {3o. Racine Avė.

•lumbėrio ir apšildymo 
mėnesiai išmokėjimui.

bile kur Chicagoj.
arantuotas.
i Halsted Street

Buckingham 5037

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo arba vedusi pora, kuri 
neina į darbą. Duosiu kambarį, o 
su alga susitaikysim. Atsišaukit y- 
patiškai ir greitai.

2437 W. 69th St. arba 
5400 So. Mozart St. 
Phone Hemlock 5967

Pumos and fine furnitūra 
keep their rieti finish with 
O-Cedar Polhh. lt cleans 
•8 it polinheti—with 8p<*ed 
and aafety. 4-oz. bottle, 

30c; 12 oz., 60c.

PAIEŠKOM Franciško Stencelio 
gyveno Chicagoj apie 18-tą gatve. 
Atsišaukit prie Marijonos Stencelie- 
nes. Ignacas Stencelis yra miręs. 
3021 So. Union Avė. Kas žinotu
mėt apie jo gyvenimą, meldžiu duot 
žinoti jam, kad jo brolis yra miręs.

kam važiuoti i vidlirmiostį, 
mūsiškiai, lietuviai, gali 

didžiųjų vi- 
darbui? Čia 
paveikslams 

tik norite,

steni te 
ratą, - 
jus i rėdyti 
binti.

Sugrįžtate j ofisą. Sienos pil
nos paveikslų. Dideli paveikslai 
maži, didžiuliai, sidabruotose, 
auksuotuose ir kitokiuose rė
muose tokiuose, kurie jums 
patinka. O ir be rėmų. Ir visi 
išrodo dailiai, visi liudija, kad 
studijos savininkas turi skonį, 
be kurio tokiam darbe, kaip jo, 
yeras savo darbo meistras ne
baisi.

O kad p. Konradas yra šio 
darbo meistras, abejoti neten
ka. štai kuone pilno žmogaus 
didžio artisto Pilkos paveikslas, 
ve Dr. Šimkaus, ten aplieko- 
riaus Jonaičio ir jo žmonos pa
veikslas šMubo parėduose, antai 
l>-ro Karaliaus žnuaios pavei
kslas; įė jote pi r duris — į jus 
“žiuri" ]>-lė T'endžiulyte. Vis 
‘ai paveikslai žmonių, kurie 
'ioka pas rinkti studija geram 
javeikshii j adaryti.

ją dukterį namie, jaunesniąją 
išgabeno ligoninėn. Čia tuojau 
(padaryta ligonei operacija. Ji 
pavyko gerai.

Ir šiandien p. Barskis lankia 
jau tikrai smagių švenčių, ba 
tikisi, kad iki Kalėdų ne tik 
žmona ir vyresnėj i duktė pilnai 
pasveiks, bet, ir sugrįš iš ligoni
nės p-lė Kaltina. Taigi, i 
ne viskas yra gerai, bet p. 1 
akis linksmas.

P lė Kaltina Barsikiute 
mokinė lanko Chicagos 
versilclą. Jei neklystu, ji 
dijuoįa teises. —< Repai teris

illikti darbą, lygą 
hirmie.sčio studijų 
galima užsakyti 
‘okie rėmai, kokių 
:ia galite gauti patarimų, ko
ris fonas (back ground) ge- 
iatįsia tinka paveikslui, galite 
ladidinti ir sumažinti pAveiks- 
us; čia, pagalios, jei norite, 
ums padarys ir spalvuotus' pa- 

panašius to
jus matote, kai

padaryti didelį džiaugsmą savo Šei
mynai, nuperkant naują automobilį 
kaipo Kalėdų dovaną. Paduokite or
derį dabar, o jei norit, mes dastaty- 
sime prie jūsų durų vieną iš gra
žiausių karų aht marketo Kūčių va
kare arba Kalėdų ryte, kas bus di
džiausias surprise visai šeimynai.
STANKO-CHANDLER SALES

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Bo jokio komišino.

S. OSGOOD, 
West Divislon St. “upstalrs” 

Tel. Armitage 1199

Norite, kad paveikslas išro- 
lylų lyg tarp medžių imtas, no- 
•ite pasirėmę ant vartelių “du- 
ioti“, norite, kad plaukai žy- 

>ėtų pasimainančiom spalvom 
čia galima lai padaryti, čia 

am tikslui studija įrengta pil-

Priešais didžiausi Chicagos 
lietuvių kooperacini trobesį — 
Lietuvių Auditoriją ir šalia 
kito didžiulio trobesio — Mildos 
teatro - randasi p. Konrado 
fotografijų studija adresu 
So. Halsted st. O ši gatvė Chi- 
eages lietuviams tai, tur būt, 
kaip Laisvėm alėja Kaune.

P-no Konrado studija atida
ryta visuomet nuo 9 valandas 
ryto ir užsidaro kaip 6 valan
da vakare; l>et antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadieniais 
ji yra atdara iki lt) valandos 
vakaro.

Gintarai
Iš Pat— 

Palangos

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy- 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avenue, 
Dept. 7 

Chicago, III.

Pagražinkit savo namą
Ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2875 
ir paprašykit Landscape Dept 80 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime 
žinias. Pašaukit mus 
Leiskite mums padaryti jūsų 
gražų ir pakelti jo vertę. Mr 
rantuojamo visą musų darba 
mainome dykai. Patyrę medžių gy 
dytojai.

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

8545 Hęuston Avė. 
Tel. Regent 2875 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

PARDAVIMAS bizniavas namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fla- 
tas 6 kambarių. Karštu vandeniu 
šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu į namą 
didelį ar mažą. Paul Real Estate, 
3236 W. 55th St., Tel Republic 4170

NEGIRDBTI MAINAI

Help Wanted—Malė
------- ________

PARDAVĖJŲ — 
TUOJĄUS

Turime vietas dėl kelių žmonių 
pelningai propozicijai; ne stakas, 
real estate ar apdrauda. Musų par
davėjai uždirba $150 į savaitę. At
eikit ar telefonuokit 6 iki 9 v. va
kare.

centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK 3ALEMONAVIČIUS, 
504 W. 83 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago. III.




