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Voldemaras Priėmė Tautų Sąjungos Intervenciją
Lygos Komisijai Pavesta Atsleigti 
Susisiekimątarplietuvos ir Lenkijos

%

Tačiaus ginče su Lenkais dėl Vilniaus Lie
tuvos ministeris pirmininkas nenusilei
do, ir Vilniaus klausimas pasilieka ne
išspręstas

Associated Pitss praneša iš 
Lugano, Šveicarijoj, kur Tautų 
Sąjungos Taryba posėdžiauja, 
kad Lietuvos Ministeris pirmi
ninkas Voldemaras vakar Ta
rybos susirinkime pasakęs, jo- 
gei jis. sutinkąs priimti rezo
liuciją, idant Pabaltijo situaci
ja butų Sąjungos ekspertų iš
tirta.

Associated Press sako, kad 
kalba, kurią Lietuvos ministe
ris pirmininkas pasakęs Tautų
Sąjungos Taryboj, buvus dar 
pirma jo tokia “nuosaiki" kal
ba nuo laiko, kai tarp Lietuvos 
ir Lenkijos kilę ginčai dėl Vil
niaus. Associated Press atrodo, 
kad buvus ligšiol įtempta padė
tis Pabaltijy dabar kiek suma
žėjos.

Aristidas Briand, Francijos 
užsienio reikalų ministeris, ofi
cialiu Lietuvos Lenkijos ginčo 
reporterio, grafo (Juihones de 
[.eono, remiamas, tkuč^ęs dar
bo, kol prikalbinęs Lietuvos 
premjerą priimti Tautų Sąjun
gos intervenciją. Toj inter
vencijoj tačiau nebusią nieko} 
t( k iii, kas galėtų būt bent iš 
tolo suprasta kaip pabaudimas. 
Lietuvai.

Francijos 45 bilionų 
franku biudžetas V *

Deputatų rūmai padidina savo 
nariams algas; užgina tarny
bą prekybos kompanijose

PARYŽIUS, gruod. 14. -De
putatų rūmai savo posėdy, ku
ris tęsėsi per v’są naktį, paga
liau 460 balsų prieš 120 priė
mė biudžetą, kuriame pajamų 
numatoma 45,415,131,743 fran
kų, o išlaidų — 45,369,193,966 
frankų.

Deputatų rūmai nutarė padi
dinti parlamento narių algas 
nuo 19,000 iki 60,000 frankų 
metams. Kartu priimta provizi- 
ja, kad po rinkimų nė vienas 
parlamento narys negali užim
ti tarnybos vietos nė jokioj 
prekybinėj kompanijoj. Jei ku
ris narys tokią vietą norėtų už
imti, turi rezignuoti iš parla
mento.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Dobęs i uotą; nedidele tempe
ratūros atmaina; vidutiniai 
mainąsys vėjai.

Sekmadienį nenusistojęs o- 
ras; gali būt lietaus.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 44° ir 47° F.

šiandie saulė teka 7:10, lei- 
džiosi 4:19. Mėnuo leidžiasi 
6:53 vakaro.

Lietuvių lenkų konfliktas ta
pęs ištrauktas iš pavojingos po
litinės srities ir nukeltas j tech
nikinę sritį. Tautų Sąjungos 
Taryba nutarus, kad Sąjungos 
susisiekimo ir tranzito komisi
ja ištirtų situaciją ir stengtųsi 
dėl atsteigimo normalių susi
siekimo geležinkeliais santykių 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Komisija turėsianti stengtis 
taipjau dėl atsteigimo norma
lių sąlygų Nemuno upe, kuri
teka per Lietuvą j Klaipėdą.
’ Tas, kas ‘šiandie buvę pada
ryta, sako Associated Press, 
reiškią, kad krizio dėl suvere
niteto Vilniui tapę bent kuriam
laikui išvengta, ir esą vilties, 
kad Lietuva ir <lxnkija busią 
sutaikintos abiem jom naudi il

gu ekonominiu pagrindu.
Chicago Daily Ncvvs kores-

•pondentas dar sako, kad Lietu
va, sutikdama priimti Tautų 
Sąjungos intervenciją norma- 
liams susisiekimo santykiams 
atsteigti, visai neatsižadanti sa
vo pretenzijų Vilniui. Politikos 
srity premjeras Voldemaras ne- 
nusihidęs niekur. Tuo bildu 
Vilniaus klausimas pasiliekąs 
ir toliau neišspręstas.

Bananų darbininkai 
Kolumbijoj šaudomi
100 streikininkų nušauti, 238 

sužeisti; dėl neramumų kalti
na komunistus

BOGOTA, Kolumbija, gruo
džio 14. Laikraščio EI Es- 
pectador gaubi iš Baranųuillo.i 
telegrama sako, kad susikirti
muose su valdžios kariuomenės 
kuopomis bananų darbininkų 
streiko srity, 100 streikininkų 
buvo užmušti ir 238 sužeis
ti, daugelis pavojingai.

Del bananų streikininkų ne
laimimų Santa’ Marios apygar
doje vyriausybė verčia kaltę 
komunistų agitatoriams, kurie 
esą kurstą darbininkus.

Tramvajų susidūrimas
Trys asmenys užmušti, daugiau 

ne dvidešimt sužeisti

LANCASTEB, Pa., gruod. 
14. — Netoli nuo Mechanics- 
burgo, Lancasterio priemiesčio, 
per tirštą miglą susidūrė du 
elektriniai vagonai. Katastrofoj 
trys žmonės buvo užmušti, dvi
dešimt vienas sužeisti, jų tarpe 
keli pavojingai.

Smarkios audros Texa- 
se ir Louisianoj

HOUISTON, Texas, gruod. 14. 
— Texas valstijos rytinėse da
lyse ir vakarinėj Louisianoj 
siautė smarkios audros, kurios, 
kaip praneša, keletą trobų su
griovė ir šiaip nemaža žalos 
padarė. Vienas žmogus buvo 
užmuštas.

Obregonistai nut arė 
remti Valenzuelą i kra

što prezidentus
MEKSIKOS MIESTAS, gruo

džio 11. — OL.-.gonistų revo- 
JiiiCAiiių partijų konfederacija 
Meksikos Mieste, pasak EI Uni- 
versal Gi.ifico, nutarus, kar
tu su agrarų partija, ateinan
tiems prezidento rinkimams, 
kurie j vyks 1929 metų lapkri
čio mėnchį, statyti kandidatu 
Gilbertą Valenzuelą, dabarti
nį Meksikos m misterį Londo
nui.

Meksikos banditai 
pavogė 22 gražiau

sias merginas
Puolę miestelį, 400 banditų pa

siėmę merginas iš teatro,’ nu
sigabeno jas Į kalnus

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 14. — Atvykę iš Jalisco 
keleiviai pasakoja istoriją apie 
tai, kaip didelė banditų banda 
puolė Jilotepec miestelį, api
plėšė jį ir pasivogė dvidešimt 
dvi gražiausias miestelio mer
ginas, kurias jie išsigabeno į 
kalnus. Istorija tokia:

Keturi šimtai raitų banditų, 
vadovaujamų “pulk ininko" Al- 
manzos, puc.lė miestelį vakare, 
kai daugelis miestelėnų, ypač 
jaunimo, buvo teatre kuliamų
jų paveikslų žiūrėti. Policinin
kų ir milicininkų miestely bu
vo nedaug. Pamatę atlekiančius 
banditus, ir tie patys išsislapstė.

Banditai, išsproginę rotušę,
ėmė plėšti miestelį, o ĮNigaliau 
apstojo teatrą. “Pulkininkas" 
Aimanza Įsakė visoms moterims 
ir merginoms ei ii laukan iš 
teatro, o visiems vyrams pasi
likti viduj. Sust.atę visas mote- 
iris eilėn, Aimanza ir jo adju
tantai išsirinko dvidešimt dvi 
gražiausias merginas, visas jau
nesnes kaip dvidešimt metų 
amžiaus.

Nebodami motinų ir giminių 
maldavimo ir raudų, banditų 
viršilos, pasiėmę |>o vieną mer-1 
giną, susisodino jas priešaky 
ant savo greitų arklių ir nusi
gabeno, palikę dar ties teatru 
stiprią sargybą, kad neleistų 
ipavogtų mergaičių tėvams, 
broliams ir giminėms išeiti,' kol 
barnia pasieks artimiausius kal
nus.

Žinios apie tai pasiekė ar
čiaus} didesnį Chapalos miestą, 
kur stovėjo federalinės kariuo
menės dalis, t ilk ant ryto
jaus, kai “pulkininko’’ Al- 
manzos banda buvo jau gerai 
pasislėpus kalnuose.

Į kalnus tuojau buvo pasiųs
ta tūkstantis federalinės ka
riuomenės Almanzos bandos 
ieškoti ir išvaduoti merginas.

Nori nukirsti imigrraci- 
ją iš Meksikos

VVASHINGTONAS, gruod. 
14. — Senato imigracijos ko
misija priėmė bilių, kuriuo ei
nant iniigi’acijoą kvotų įstaty
mas turės būt taikomas ir Mek
sikai. į

Praeitais metais imigrantų iš 
Meksikos buvo per 57,000. Kvo
tų įstatymą taikant, skaičius 
imigrantų iš Meksikos butų nu-1 
kirstas iki L500 metais.

[Atlantic and Pacific Photo 1
Juliu Maniu, Rumunijos kaimiečių partijos vadas, stovi vi

duryj. Jis dabar užima ministerių pirmininko vietą.

14 afrikiečių mergai
čių prigėrė

JOHANNESBUKGAS, Pietų 
Afrika, gruod. 14. — Busoto- 
lande prigėrė keturiolika afri
kiečių mergaičių, visos 15 me
tų amžiaus. Nelaime atsitiko 
per tam tikras apeigas, kurio
mis sukakusios 15 metų mer
gaitės, tos afrikiečių giminės, 
papročiu, padaromos jau nuo
takomis.

Prohibicijos “žiedai”
Šerifas ir jo asistentas nubaus

ti už degtinės šmugelį

RAST ST. LOUIS, Ilk, gruo
džio 14. — Alexander kauntes 
šerifas Leslie B. Roche tapo 
teismo nubaustas vienais me
tais ir viena diena baudžiamo
jo kalėjimo ir $5,000 pinigais, 
o jo vyriausias deputy šerifas 
Ernest Rink nubaustas metais 
ir viena diena baudžiamojo ka
lėjimo ir $3,000 pinigais.

Juodu buvo kartu su tris
dešimt keturiais kitais asme
nimis atiduoti j teismo rankas, 
kaltinami dėl sąmokslo su but- 
legeriais ir svaigalų šmugelio. 
Visi kaltinamieji prisipažino 
kalti esą.

Suėmė kontraban d o s 
laivą su $150,000 

degtinės
NEW YORKAŠ, gruod. l t. 

Pakraščių sargybos laivas suė
mė lies Long Island krantais 
nedidelį garlaivį Harbour Tra- 
der, bandžiusį įšmugeliuoti svai 
giųjų gėrimų vertės, kaip ap
skaičiuoja, $150,000. Dešimt 
jo įgulos žmonių areštuoti.

Del “flu” universitetai 
ir kolegijos uždaromi
PITTSBUIRGH, Pa., gruod. 

14. Del paplitusios influen- 
zos visi svarbesni universitetai 
ir kolegijos Pittsbujrgo apygar
doj tapo uždaryti. Uždarytos 
taipjau kai kurios viešosios 
mokyklos.

Pabėgo iš kalėjimo
GAMBRIDGE, III., gruod. 14. 

-— Iš kauntes kalėjimo pabėgo 
trys plėšikai negrai, prismau
gę šerifą Nasb’ą ir sumušę ka
lėjimo sargą.

Kiniečių neramumai 
prieš japonus

NANKINAS, Kinai, gruod. 
14. Japonams nepalankių ki
niečių minios padarei neramių 
demonstracijų ties užsienio mi- 
nisterio rezidencija. Neramu
mams malšinti teko šaukti ka- 
riuopiene. Po to tirs ministeri
jomis ir ties Japonijos konsu
latu buvo pastatytos stiprios 
sargybos.

RADO NUŠAUTUS BUVUSI 
eurmistrą IR JO ŽMONĄ

Policija areštavo sūnų, kaltina
mą dėl tėvažudybės

GABBONDALE, 111., gruod. 
14, — Policija suėmė čia jau
ną Victorą Hundley, kaltina
mą dėl nušovimo savo tėvo, bu
vusio Carbondale burmistro, ir 
motinos. Kaimynai spėja, kad 
jaunasis Hundley tokią baisią 
piktadarybę papildęs dėl to, kad 
tėvas, kuris buvo gana turtin
gas žmogus, žadėjęs turtą pali
kti giminėms, bet ne sunui, 
kuris nebuvęs tėvams geras.

Suimtasis Hundley betgi gi
nasi, kad jis esąs nekaltas ir 
nežinąs, kas ir dėl ko jo tėvus 
nužudęs.

Norvegai švenčia 
Amundseno atminimą

OSLO, Norvegija, gruod. 14.
Visa Norvegija šiandie šven

čia Amundseno dieną, minėda
ma jo eslcpcdiciją Į pietų aši
galį ir {smeigimą ten Norvegi
jos vėliavos* 191L m. gruodžio 
14 dieną. Kartu gedimą dėl 
Amundseno, 'kuris praeitą pa
vasarį žuvo atšiaurės vandeny
ne, išskridęs ieškoti nelaimin
gos orlaivio Italių ekspedicijos 
į žiemių ašigalį narių.

Sudegė milžiniškas odų 
fabrikas

ČURNVENiSVII LE, Pa., gruo
džio 14. — Gaisras sunaikino 
čia mi žinišką The Pennsyl va- 
nia Ilide and Leaither kompa
nijos įmonę. Nuostoliai siekia 
apie 1 milioną doleriui

« NEW YORKAS, gruod. 14.— 
Iškritęs, ar šokęs pro langą iš 
14 trobesio amkšlo, užsimušė 
Weber and Heilbroner firmos 
viceprezidentas Inrin Heilbro- 
n’er.

Meksikos katalikų 
galva nori taikos

Arkivyskupas de la Moru pro- 
ponueja prezidentui Gjriul 
sandarą

MEKSIKOS MIESTAIS, gruo
džio 14. — Ijaikralštis EI Uni- 
versal praneša, kad San Lilis 
Putosi arkivyskupas Miguel 
de la Morą kreipęsis į preziden
tą Perles Gil su pasiūlymu da
ryli taiką tarpe katalikų baž
nyčios ir valstybės.

Koks yra tas pasiūlymas, dar 
nesužinota.

Devyni filmų žmo- 
mės žuvo Kaukazo 

kalnuose
MASKVA, gruod. 14. —Pra

neša, kad Kaukazo kalnuose, 
netoli nuo Grozny, nukritę že^ 
myn nuo '.kalno skardo užsimu
šė devyni krutamųjų paveikslų 
žmonės. Jie buvo nariai parti
jos, dirbusios kintamiems pa
veikslams scenas kalnų aukštu
mos?

Nelauktas kepsnys
Farmerys ištepė kiaules alie

jum; 25 kiaulės sudegė

PLAINFIELD, Ind., gruod. 
11. - Vietos farmerys J. Ed- 
mondson buvo ištepęs savo 
kiaules trak torio aliejum. Vie
na jų, nepastebėta, prisiartino 
prie bes i kūrinusios" patvory ug
nies, ir užsidegė. Žviegdama 
kriokdama, deganti kiaulė hč- 
go į būrį kitų kiaulių, ir užde
gė jhs. Dvidešimt penkios kiliu
lės sudegė.

OSS1NING, N. Y., gruod. 11. 
— Sing Sing kalėjime šį rytą 
buvo elektros* kėdėj nužudytas 
kalinys Thomas Moran, 22 me
tų amžiaus banditas. Moran 
buvo nušovęs Brooklyne du po
licininku, kai jie bandė jį su
imti.

DAESCHNER MIRĖ i

PARYŽIUS, gruod. h. - Mi- 
re Emilė Daeschner, buvęs 
Francijos ambasadorius Jung
tinėms Valstybėms.

Kalėdų Dovanos
' * M. • ’ ’ 1

7 elegramu

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL Chicago, III.

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvos bokso čempio

nas Vincą atvyksiąs 
j Ameriką

“Lietuvos žinios’’ praneša 
sužinojusios, kad Lietuvos bo
kso čempionas Juozas Vinča 
manąs netrukus išvažiuoti j 
Ameriką. Jis aplankysiąs garsų
jį Amerikoj lietuvį boksininką 
Šarkių-Žukauską [Jack Shar- 
key], su kuriuo jis užmezgęs 
ryšius.

t uoliai besit reni modamas
Vinča turi vilties išeiti Ameri
kos bokso garsenybes, o davi
nių tam jis turi. Šiomis dieno
mis Vinča įgijo eilini laimėsi
mą nugalėdamas per rungtynes 
Šiauliuose boksininką Labanau
ską. Sportininkai mano, kad 
Vinčai kelionė į Ameriką bu
tų naudinga. Jei ir nepasisek
tų išeiti į pirmąsias eiles, tai 
bent praktika butų jam gera. 
Vincą paskatino geri atsiliepi
mai, kokių jis susilaukė iš A- 
merikos sportininkų Amster
damo olimpiados metu.

Lenkai tebešaudo Lie
tuvos sargybinius

KAUNAS, lapkr. 21. (Elta). 
— Lapkričio 3 d. demarkaci- 
jo’s' palinijy, Alytaus apskr., 
lenkai bandė nužudyti musų 
sargybinį policininką Motiejų 
AlŠausiką. Apie pasikėsinimą 
gauta t^kių smulErj/mų.

Ka’bcmr. dieną Alšauskas 
ėjo po piet larnylrą. Apie 16 
valandą iš anapus demarkacijos 
linijos pasigirdo šūvis ir kulka 
prašvilpė pro sargybinį. Užė
jus sargybiniui ant kalnelio pa
žiūrėti, kas šaudo, į jį buvo 
paleista dar trys kulkos, šau
doma buvo iš krūmų braunin
gu. Vėliau musų sargybiniams 
lenkų kareiviai i šaipyčiumiesi 
pareiškė, kad jie šaudę vilkus.

Protestas prieš ukrai
niečių persekiojimų

KAUNAS. — Žemės Ūkio 
Aka< lemi jos studentų ir profe
sorių susirinkimas išnešė pro
testo rezoliuciją prieš ukrai
niečių persekiojimą Lvove ir 
jiems, nuo lenkų n u ken tėju
siems, pareiškė užuojautą.
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KORESPONDENCIJOS
Plymouth, Pa

Kapinių reikalu

Lietuvių Laisvų Kapinių 
tinis susirinkimas įvyks gruo
džio 30 d., Augusto Stravinskio 
svetainėj, 40 Ferry St., 2 vai. 
po pietų.

Yra kviečiama lotų savinin
kai skaitlingai atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptar
ti. Kurie dar neužsimokėjote 
asesmentų už 1928 metus, tai 
butų gerai, kad užsimokėtumė
te,—po vieną dolerį nuo loto. 
Taipgi ir tie, kurie paėmė lotus 
ant išmokėjimo, pribukite ant 
susirinkimo— užbaikite mokėti 
ir gaukite ditą. Taipgi yra 
kviečiami, kurie dar neturite 
lotų, nes po Naujų Metų bus 
pakelta kaina ant lotų.

—Sekr. St. Žukauskas.

m e

Indiana Harbor, Ind
Šioje šalyje yra pagrindinis 

paprotys daryti rinkimus. Visi 
šios šalies piliečiai turi teisę 
balsuoti ir kai ateina rinkimai, 
tai dauguma piliečių tąja teise 
ir naudojasi, kad išsirinkti sau 
valdininkus, 
likos 
naują 
kurie

musų lietuviškoj Indiana Har
bor respublikoj renkami yra 
net keletas prezidentų ir daug 
kitokių valdininkų, šį mėnesį 
jau daug rinkinių buvo, bet 
man Žinomi tik trys rinkiniai, 

■ kurin (dviejų daviniai yra aiš
kus, o vieno dar nepilni.

Rinkimai Lietuvių Baltos Ro
žės Politiškam Kliube davė to- 

• kius davinius: prezidentas Pra
nas Hendersonas, vice-prez. Vin
cas Ciparis, nut. rašt.. Pranas 
Rudis, turto rašt. Kazys Lau- 
rinav.če, kasierius ' Steponas 
Bartkus, kasos globėjai Anta
nas Pukinskas ir Domas Juo- 
dickis, maršalka Jonas Petraus
kis.

Antri rinkimai buvo SLA. 
343 kuopos, ši kuopa yra gry- 

I nai lietuviška ir jokie kitokie 
piliečiai joje nepriklauso ir pri
klausyti negali, nes niekas jų 
ir nepriimtų, o ypač Maskvos 
piliečių. Rinkimų daviniai yra 
tokie: prezidentas Steponas 
Bartkus, vice-prez. Pr. Rudis, 
nut. rašt. Vincas Ciparis, fin. 
rašt. P. S. Rindokas, kasierius 
Pranas Hendersonas, - kasos 
glob. Ant. Pukinskas ir Ant? 
Samoška, maršalka Kazys Pet
kus, knygų rokuotojai Jurgis 
Maršalka ir Kazys Būdžius, 
dakt.-kvotėjas Dr. Jovaišas. Pir
miau kuopos daktaru-kvotėju

būdavo svetimtautis, bet atsira
dus lietuviui daktarui musu 
kuopa tuoj priskubino jį iš
rinkti.

Buvo dar renkami delegatai 
ir į S LA. 6-tą apskrit). Delega
tais išrinkti P. S. Rindokas, St. 
Bartkus, Vincas Ciparis, Jonas 
Petrauskis. Visi išrinktieji de
legatai pasižadėjo dalyvauti vi
suose apskričio suvažiavimuose, 
kiek jų nė butų ir kur jie nė 
įvyktų. Kadangi jie visi įeina 
ir į valdybą, tai visi jie kartu 
pasižadėjo ir dirbti dcl SLA. la
bo kiek tik jų pajėgos leis.

SLA. 185 kp. irgi išsirinko 
naują valdybą. Dar, rodos, ne 
pilną, bet tai nesvarbu—vėliau 
išsirinks. Delegatų į SLA. 6-tą 
apskritį išrinko net 13. Tai “ne
laiminga” skaitlinė. Nelaiminga 
dar tuo, kad į delegatų skai
čių tarp gerų lietuvių pateko ir 
vienas kitas tokis, kuriam Sta
linas yra artimesnis už lietuvį. 
Apskritis jų nesibijo, bet visgi 
negarbė kuopos darbuotojams, 
kad turėdami tiek daug gerų 
narių, tikrų lietuvių, o įsileidžia 
delegatais kokius tai neaiškius 
totoriškojo pasviečio garbinto
jus.

Vėliaus bus ir daugiaus rin
kimų. Jei sužinosiu, tai ir jų 
davinius pranešiu.

—Rinkimų Tyrinėtojas.

VASARĄ PRI
SIMINUS

(Tąsa)

Kadangi buvo pėtnyčia, 
mes- norėdami ptisirodyli die
vobaimingais, sugrįžę iš mies
telio (įlojau leidomės žvejoti į 
VVisconsino upę, kuri vingiuo
jąs! šalę Varekojo ukio. Juk 
jus visi žinote, kad be diplo
mo jokioj profesijoj, o ypatin
gai žvejojimą praktikuoti ne
galima. Tad aš, neturėdamas 
“fishing” diplomo, buvau lik 
“ryboko” Poškcs “pamočnin- 
ku”. Jis meškerį įleidęs j srau
niai tekančią upę, sėdėdamas 
ant k rito to ir rūkydamas vie
nas po kito “Behveen the Acts” 
papirosus laulkč “poor fish” 
užsikabinant ant kabliuko, o aš 
sliekus rinkau. Surinkau be
veik visos apielinkės sliekus, 
aiškiau sakant, “pripekavau” 
pilną gorčių tų nelaimingų su
tvėrimėlių, bet mano draugas 
kaip nepagauna, taip nepa
gauna nei vienos žuvies. Ma
nydamas, kad sliekų perma- 
žai, užklausiau:

slie-

turi 
ge- 

visoms 
gyvenančioms

tai

-—Gal nori, kad daugiau 
kų parinkčiau?

Užteks. Jau ir dabar 
pririnkęs liek, kad galima 
riausius pietus iškelti 
Wiscons;no u
žuvims pareiškė Poška.

Bet kaip jas pavaišinti, 
kad negali m A nei vienos pa
gauti. Gi jeigu supilsime slie
kus į upę, tai čerepokai visus’ 
suvalgys, o žuvims nei pauosty
ti neteks, — bėdavojau aš.

—Ar tu kada nors surimtėsi 
ir nustosi niekus pliurpti, ar 
ne?—klausė mane Poška.

Prašau jūsų drauguži, nesi
krimsti dėl mano rimtumo. Aš 
manau, kad reikia slieką per
mainyti, nes tas jau 
išmirko, o žuvys šla'pių
tur būt, nemėgsta, tad 
kimba—aiškinau aš.

—Šarap. Visas žuvis 
kyši piktai pareiškė

—Na, tik paklausyk 
patarimo, — pamatysi,
vis užsikabins, — rimtai 
bėjau aš.

—Eik šalin su visais 
patarimais. Tavo patarimų 
klausyti tiktai žiopliai 
šovė Poška.

perdaug 
daiktų, 
ir ne- i
nuvair 

Poška.
mano 

kai Žu
kai-

savo 
gali

LINKSMU KALĖDŲštai nesenai Ame- 
piliečiai išsirinko sau 
prezidentą ir visus kitus, 
turėjo būti išrinkti.
mes, lietuviai, irgi tinime

savus tautiškus rinkimus, ku
rie yra atliekami demokratiniu 
budu. Musų rinkimai prasideda 
su gruodžio 1 d. ir užsibaigia 
kai jiems galas ateina. Musų, 
lietuviškuose, rinkimuose taip
jau yra renkami prezidentai ir 
visokie kitokie valdininkai. Štai

COHEN BROS
FURNITURE CO
1401-1409 So. Halsted Street

Phone Canal 0300—0301

Nariai CHR1STMAS SAVING CLUB’Ų 
paprastai turi Linksmas Kalėdas, nes jie 
turi bėgyje metų sutau|>inę užtektinai pini
gų aprūpinimui savo reikalų ir apdovanoji
mui savo draugų.

Yra astuoni laipsniai Kalėdų Kliubų, 
sekančiai: mokami po 25c., 50c., $1, $2, $3, 
$5, $10, ir $20 kas savaitę, jie sudaro-sekan
čias sumas, beje: $12.50, $25, $50, $100, 
$150, $250, $500 ir $1000. Bankas da- 
deda 3%.

Mes velijame Tamstai Linksmų Kalėdų 
ir išsipildymui musų velijimų kviečiame 
ateiti musų bankon ir prisirašyti bile prie 
kurio CHRISTMAS CLUB.

c
I

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatinis 
sekimas .
jų išrad i m 

pa v e i k s 1 
traukime 
krina jums 
rą darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus 
kilius ir tam

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Y arda 1546 $

Chicago> III.

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrę gydime 
privatinių ligų. Del tos priežasties, 
sergantys žmonės, kurie pori ge
riausio, patarnavi- 
>no, nori specialisto, •> 
kuris pašvenčia visą F t 
laika ir studij u o j a| 
tas ligas. Jie žino, V 
kad specialistas su
pranta kaip tas ligas Į ■ /
gydyti sėkmingiau, t >

D r. Ross speciali- \ ■'
zavosi per tris de- 
šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiu- XJjL 
ri ir gydo šimtus „
žmonių kasmet. Su- Br. B. M. Ross 
pranlama, iš savo plataus patyrimo 
jis Įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tu pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo 

UŽSISENĖJUSIAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJA, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ, 
PŪSLĖS, PROSTATE IR ŠLAPL 
NIMOS ORGANU PAKRIKIMUS.

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

PATAKYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearljorn Street,
Kampas Monroc, Chicago, III. 

Urilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

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

37 metai toj pačioj vietoj ir 
po ta pačia vadovybe

Cohen Bros. Furniture Company yra at- 
sakominga ir užtikima įstaiga, kuri yra biz
nyje per pastaruosius 37 metus. Mes sutei- 
kėm musų rūpestingą ir patikimą patarna
vimą tūkstančiams žmonių. Mes kviečiame 
ir jus apsilankyti pas mus ir pačiam įsiti
kinti.

Mes parduodame savo rakandus už kai
nas, kokių nebuvo jau nuo daugelio metų. 
Pamatykit musų išdėtus rakandus ii’ jus 
sutiksite, kad tai yra geriausia proga dėl 
rakandų pirkėjų.

Kiekvienas šmotas rakandų yra didžiau
sios kokybės, gero darbo, gero skonio ir sti
liaus ir padarytas, kad kuoilgiausia laikytų.

Mes turime ant rankų viską, kas reika
linga aprūpinimui namų rakandais.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
MALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti bę

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
mvi*o*ATi»»o 

*000 to* cONv*Lt*c*HT» 
nt*MCSMiN<< 

GOOD to* Tfct H0*» 
irjm m* •..<**♦« *•• 
KB»SKK** »»*•

Jis yra rekomen-
I

duojamas per

Dr.B.McNicholas
groserninko arba apliekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo į. 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS
Boulevard 2538 811 VV. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Universal State Bank
3252 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties gavininko priežiūroj per 30 metų. Musų mottoi PATAR
NAVIMAS. 'Atdara dienomis ir vakarais. Moterimi įeredoj iki vi
durnakčiui. Lietau* laiai, vanos ir prūdą* visada.

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

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5 į
Specialistai gydymo chroniškų Ir naujų ligų. Jei Jdti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas i*eg> 
zaininavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiiinsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iftegzamine, 
vlmo — kas jums yrą.

DR
20 W. Jackson Blv., netoli State St.

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

Ufiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo h iki 7:80 vakaro. 
Nerišlioj nuo 10 ryto ilki 1 po pietų.

L ZAREMBA

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzle 8902

3514-16 Koosevelt Rd. 
arti St. LouIm Avė.

CHICAGO, ILL.

Daryk jam gera, o jis dar 
pyksta, maniau sau ir porų 
karti) nusispiovęs nuėjau dar
žinei! ant šieno laikraščių 
“skaityti.”

Nors mudu su Poška ir ne
pagavom nei vienos žuvies, bet 
“fnesh fisli suppėr” vis tiek 
turėjom. Mat, Varekojo bernas, 
Petras, kuris yra labai geras 
“rybokas”, j kelioliką minučių 
pagavo tiek daug žuvų, kad 
užteko visai šeimynai ir atosto
gini n kam s.

Vienų subalos vakarų, biir 
lent, trečių musų vaikacijų die
nų, Jonas Varekojis ir jo lyti
nas Petras pakvietė mumis ei
ti žvejoti i ežerų, tirštai žuvų 
apgyventų, ir paaiškino, kad 
prieiti prie ežero yra labai sun
ku, — reikia lįsti per tankius 
krūmus ir bristi per pelkes 
kol pasieki patį ežerų. Norėda
mi pasirodyti dideliais 'sportais 
ir dar didesniais adventuristais, 
mes su mielu noru priėmėm jų 
pakvietimų.

(Bus daugiau}

šeštadienis, gruod. 15, 1928

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

..............

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija
Atidengia paslėptas priežas

tis ligų ir skausmų
Nuo ko paeina skausmai?
Kodėl jus visuomet esat pa

vargę ?
Kas priverčia jus visuomet 

jaustis atbukusiu ?
Kodėl jus visuomet jaučiatės 

pavargę ?
Kode! jus esate nervuoti?
Dr. Singley suras jūsų nega- 

liavimus. Jus negalite būti lai
mingi be sveikatos. Negi jus ne
galite apleisti savo sveikatą.

Tegul Dr. Singley patars jums; 
jis specialiavosi šiame darbe per 
40 metų.

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150

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

> —.. .  — ——■ ■■ »

GARSINKITeS “NAUJIENOSE”

Take the World to Your Heart 
This Christmastime

The New 1929

UOWARJD
with

IIYU1MIC 
SPEAKER

Will Bring It Right 
into Your Home !

Gerumų Hovvardo Radio ne
galima išaiškinti apgarsini
me. Todėl mes užkviečia- 
me visus Chicagos ir apie- 
linkės lietuvius atvažiuot j 
musų krautuvę ir lai musų 
Elektros ir Radio technikas 
ir inžinierius, kuris per il
gus laikus yra dirbęs Ho- 
wardo fabrike, išaiškins 
tamstoms nuosekliai ir tei
singai apie tų oro galiūnų 
ir jo paslaptingų galybę.

’197ic
Green Diamond Eight

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

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

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

Šaukite Howard Radio iš musų krautuvės,, kad 
išgirst kuoaiškiausiai Babravičiaus dainas, kurias 
jis dainuos panedėlio vakare iš W. G. N. Radio 
Stoties.

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

General Eng. & Electric 
Company

3856 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

COM 1’ANItS



Šeltaįieni^ gruod. 15, 1928
■H

NAUJIENOS, Chicago, III.

Magdalena Bankaitė
Magdalena Bankaitė gimė 

1862 m. vasarip 16 d., Trump- 
laukės kaime, Ylakių vaisė., 
Mažeikiu apskrity, iš vni’gingŲ 
tėvų, sau net buto neturėjusių. 
Vėliau tėvai įsigijo 18 ha. že
mės jau Šačių parapijoje (Yla
kių vals.). Rašyti pramoko pati 
per save jau knygas gabenda
ma, iš rankvedžių. Skaityti di
džiąsias raides išmrko maža, o 
būdama 18 melų savarankiš
kai išmoko ii mažąsias raides 
skaityti.

Knygas pradėjo gabenti Im
dama 21-22 metų, vadinas, apie 
1883-1884 metus. Pirmiau jas 
imdavo nuo kun. A. Vytarto, 
o vėliau, šio prikalbinta, jau 
pati ėmė iš Prūsų gabenti. 
Knygas dažniausia nešte neš
davo. nors kai kada ir arkliu 
vežė. Į Prusus dažniausia ei
davo kas savaitę, nors kai ka
da ir dvi savaitės praeidavo. 
Knygas slėpdavo įvairiose krū
muose, šiauduose, bulbrusiuose 
(pav. satėse). Ant Mosėdžio 
kapinių buvo meilinė koplytė
lė, kurią nukėlus nuo akmenų 
toliau jau buvo didelė bačka,

puldami).
Šatėse buvo didelis išdavi

kas, latvis Karolis Dagis, kurs 
sykį ir Magdaleną įskundė lie

kni- knygas ir sudėdavo. Slėp-! tnviškų knygų turint. M. Ban- 
davo dažnai ir duobose. Kny- kaitė, iš anksto apie šį aktin
gas gabenant reikėjo labai sau- dą is^irdusi, visas knygas pa- 
gotis. nes kiekvienas galėjo slėpė. Atėjusi kratyti policija 
išduoti rusams. Į nieko nerado. S

Magdalena buvo labai plačiai! Dagio, Magdalena 
žinoma visoje Žemaitijoj, daug 
kur nakvojusi, buvusi. Ji ir 
dabar juokias: “Aš negalėčiau 
niekur nieko blogo padaryti, 
nes visur mane pažįsta.” Tiek 
plačiai ji apkeliaudavo dėl to, 
kad buvo labai tvirta ir en
erginga: kai reikėdavo už die
nos pėsčia suvaikščiodavo po 
70-80 klm., nebuvo tokio med
žio. kur ji neįlipdavus.

Per rubežių knygas per- 
nešdavęs tūlas Budrys, kažkoks 
Jackus, dažnai įvairus vokie
čiai ir t. t. Netoli ribos kny
gas pasėdėdavusi * pas Pocių 
(mirusį) Baltrimubs, »'•'”» Va
lentinus Kausiu karine, Ylakių 
vals. ir kitur.

Magdalenos lenkaitės 
kun. Tumėnas 
žmogus ir di- 
globėjas, kun. 
kun. Stoškus

M 
M

*5

H

H

M 
h

N 
M

Reumatizmas
Sausgėlė

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimu, aiba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina virsmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
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Nuo 
knygas imdavęs 
(Šatėse), geras 
delis knygnešių 
A. Vy tartas,
(Ylakiuos, vėliau .Kretingoj), 
nuo kurio daug knygnešių kny
gas imdavę ir toliau skleisda- 
vę, — Stoškus ir Pumpėnuos 
(Panevėžio aps.) būdamas im
davęs nuo M. Bankaitės f kny
gas. Tie trys kunigai: Tumė
nas, Vytartas ir Stoškus bu
vę žymiausi knygnešių rėmė
jai, ypač Vytartas.

Be minėtos trijulės nuo Mag
dalenos knygas imdavę dar 
kun. Rimkevičius (Notėnuos); 
kun. šiaulevičius, Skuodo dia
konas, palaidotas Plungėj; kun. 
.Jurgaitis, 
Magdalena 
jauną kun. 
gantą.

Knygas gabenant 
daug sykių tekę

Plungėj, 
ir tada 
J. Tumą

dar
Pažino 

visai
Vaiž-

IXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

begėdiškai išžaginti. Vien jėga 
Magdalena Įstengė nuo tų girtų 
ir sugyviilėjusių 
kratyti. Ir dabar 
apsiverkia senutė 
žiauraus kalėjimo

žmonių ntsi- 
skaudžiai 

prisiminusi 
laikus.

>4
H

M
H

Areštuodami Magdaleną ties H
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Peoples Furniture Co
Krautuvės

YRA SAUGIAUSIA VIETA PIRKTI 
GERA RADIO IR PIANA 
DIDELIS PASIRINKIMAS

vežimuku, daug knygų ir 700 
rublių pinigų. Knygų turėjo dar 
pas tėvukus už 1,300 rublių.

(Bus daugiau)

keršydama 
jį, kratą dariusiems rusams 
įskundė, kad turįs brauningą. 
Be to, slaptai pas Dagį nume
tė kelis "Tėvynės Sargo” nu
merius. Policija, darydama kra
tą, rado tuos laikraščius bei 
brauningą ir Dagią gavo 6 mė
nesius kalėjimo.

Atkentėjęs bausmę, tingis 
vėl ateina šnipinėdamas pas 
Magdaleną, tada rašto besimo
kiusią. Nesenai buvo suimtas 
vienas lietuvis raštininkas, to
dėl Bagis ir 
"Ar jau vėl 
(raštininkas) 
dalenai taip 
nekenčiamo šnipo, kad, būda
ma viena ir niekam nematant, 
paėmė šakalį ir juo smarkiai 
į pėrė Dagį, šis šaukdamas iš
bėgo ir paskui skundėsi teis
me, kad Magdalena jį primu- 
šusi. Teisėjas klausia Magdale
nos: "Dėl ko jį mūšiai?” Mag
dalena atrėžė: "Kad vertas bu
vo.” Salėj nuo to jau visi ėmę 
juoktis. Teisėjas irgi vos juo
ku laikydamasis klausia Mag
dalenos: "Kaip tai vertas bu
vo?” Magdalena aiškina: 
būdamas 
ti mane, 
pati vos 
Teismas
Dagį dar 3 savaites kalėjimam 
Vėliau jau Dagis visiškai ap
leido Šates, nes čia buvo visų 
nekenčiamas.

Kartą Magdalena parvažiuo
ja su knygomis į Baltrimus ir 
jau pakely nuo kaimynių Dau
kantienės ir Kubilienės suži
nojo, kad jos jau laukią žan
darai. Magdalena, 
laukdama, knygas 
krūmuose, virbose 
gaiš išslapstė ir

sako Magdalenai: 
naujas rašytojas 
atsirado?” Mag
užėj o pyktis ant

Jis, 
liuteris, drįso kybin- 

katalikę mergaitę,” 
juokais besitverdama, 
ir šį sykį vėl nuteisė

“Tėvynės Sar-
šitą suėmimą

Kretinga
per koją

buvo 
per- 
ske-

ga, iš kur jau pro Salantus to
liau keliavo. Bet sykį, jau už 
Salantams, ties Notėnais ei
nant drauge su Jonu Gadeikiu, 
čia netikėtai užpuolė rusai. 
Jonas Gadeikis pabėgo, o Mag
daleną suėmė. Ji tada su sa
vimi turėjo ne tik draudžia
mųjų knygų bei laikraščių, 
bet dar ir savo pačios rašy
tas korespondencijas, kurias 
kun. Tumėnas pertaisydavo ir 
jau siųsdavo į 
gą”. Jau prieš 
Magdalena ties 
pasienio sargų
šauta ir tada pabėgo tik 
putomis susiraišiojus.

Suėmę Magdaleną pas Notė
nus, rusai ją žiauriausiai mu
šė, spardė: išmušė dantis, su
kruvino žandą, pramušė galvą, 
nudraskė ausį. Daugiausia mu
šė ir persekiojo liubrikai Gau- 
bys ir Budžys, didžiausi knyg
nešių budeliai. Ir dabar dar 
Magdalena stebisi, kaip ji po 
tų visų kankynių iŠ proto ne
išėjo.

Po tų mušimų, kankinimų 
lies Notėnais, sekė žiaurus ir 
baisus kalėjimas, kurio gyvu
liški tarnai budeliai norėjo Ma- 
gdeleną, kaipo sugautą, auką,

Phone Boulevard 0179 
NEMESKITE LAUK SAVO 

SENOS SKRYBftLftS 
Duokite ją išvalyti ir sutvar

kyti ir nieiatykit skirtumą. Mu
sų išvalytos motorų šlebės, kau
tai, skrybėlės .šriš jūsų valymo 
problemą. Mes tai garantuoja
mo!

Vyrų overkotai, siutai, ap
siaustai išvalomi.

LITTLE STAR HATTERS

★
 Valytojai ir Dažytojai 

3328 S. Halsted St.
I Mes atvažiuojame ir pristatome

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo
KONTR AKTORIŲS

4558 S. Wa*htrnaw Avė Chicago, III
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KIMBALL PIANU
R. C. A. Radiolų, Atwater Kent, Balkite, 

Zenith, Fada ir tt. Žemiausios kainos ir 
geriausios išlygos visam mieste
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Namų Pertaisymas
Pamatai, Uždaryti Porčiai

$10 įmokėti, likusius į 1, 2 ar 3 metus
Namų kėlimas, Cementinių blakų darbas, Primurijimas, 
Stogų dengimas, Plumhingas, Elektriniai darbai, Plaste- 

riavitnas, Viškų perdirbimas, Porčiai ir Aptvėrimai
Padidin'kit savo namo vertę. 

Jūsų porčiai lengvai gali būti 
paversti į gražų saules kam
barį, ar į patogius miegamuo
sius porcius. Leiskite mums 
apskaitliuoti pataisymus, kurie 
priduotų ypatingą gražumą ir 
skoni jūsų namui ir leistų jj 
parduoti ar išręnduoti su nau-

Patarnavimas be jokių pareigų 
per ,50 mylių nuo Chicago.

Dabar yra nupigintos žemos 
kainos.labaiyra 

slapstytis, 
liėgti — to ji nė nebeatsime
na. Eet ji nieko nebodama, 
kun. A. Vytarto prašymu, vis 
skleidė ir skleidė knygas.

štai nekurie Magdalenos var
go ir slapstymosi pavyzdžiai, 
kuriuos ji dar parąena.

Sykį ties Mųrija drauge su 
Jonu Gadeikiu (Amerikoj ku
nigu mirusiu) su knygomis ei
nant staiga rusai ėmė šaudyti. 
Tada, nors šalta jau buvo, nuo 
rusų beišliko tik į šaltinį su-

Atgal Į Bizni

st.

Nathan Kanter

latvis Kuršininkas, 
ir įskundė rusams 
knygas pas Jeromi- 
laikant. Rusai at-

Jūsų geras draugas ir rėmėjas! 
vėl stojo į olselio biznį ir pra-| 
šo jūsų nuoširdaus kooperavi-l 
mo. Kviečiu visus draugus ap-, 
žiūrėti mano krautuvę ir pasi-į 
svečiuoti.

Parduodame Krautuvėms 
Olselio Kainomis 

Tabaką 
Cigarus 
Cigaretus 
Kendes 
Pirštines 
Kozyras ir 
Pinigų, jei kam reikia.

Stasys Dambrauskas,
Sales Manager, gerai žinomas 
biznierius ant Bridgeporto ap
lankys jus biznio reikalais. — 
Paremkite jį!

Kada ko reikia
Y ards

šaukit 
0801 
0802

musų

Mutual Tobacco Co.
4707-09 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Užsakymus* greitai pristatom |

ne

CITY IMPROVEMENT COMPANY
Vyriausias ofisas'. 1353 W. Madison St.

Visi telefonai
PRISIŲSKIT KUPONĄ

City Improvement Co.,
1553 W. Madison St.,

Chicago.
Prisiųskite informacijų apie ....

Matykite šj naują ir labai dailu Radio Setą!
Jo Vertės negalite palyginti niekur kitur. Vis- 

kas gatavai įrengta dėl vartojimo A. C. elektros 
jėgos. Naujasis 1929 metų mados Atwater Kent 
setas, dailiausias riešuto medžio kabinetas, magne- 
tic kalbėtuvas, kuris išduoda puikiausią balsą. Vis
kas

DREsIV DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti

I dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy-

' k it dėl nemokamos 
| informacijų knygos.

MASTER COLLKGE
190 N. State St. cor. Lake 

10 uugštas
JOS. F. KASN1CKA, principalasj

nieko nebe- 
tųoj paupy, 
bei po snie- 
pati drąsiai 

važiuoja namo. Parvažiavus ru
sai klausia, kur ji buvusi. Mag
dalena pasakė buvusi Salan
tuos gydytis. Rusai, nieko 
pėšę, turėjo išvažiuoti.

Šatėse buvo dar ir kitas iš
davikas, 
kurs sykį 
Magdaleną 
ną Viršilą
puolę išdraskė visus pašalius, 
išplėšė grindis, subadė pagal
ves knygų beieškodami, bet 
nieko nerado.

Kitą kartą rusams Magdale
ną Baltrimuos (Ylakių vals.) 
užpuolus, ji nešamas knygas 
turėjo sudeginti norėdama iš 
bėdos išsisukti.

Nors gudri ir sumani buvo 
Magdalena Bankaitė, bet pa- 

Ikliuvo ir ji vieną sykį.
Per ribą ji ėjo ties Kreįin-

Majestic Elektrikinis Radio
t

Taipj’au Sekami
Elektrikinė siuvama mašina 
Coxwell kėdė ir otomanas 
Riešutinis Cedar Chest 
Staliukas
Sidabriniai daiktai 
Rukimo stalelis 
Narvelis

Naudingi Dalykai
Grindų lempos 
Gražus indai 
Elektrikinis 
Stalo lempa 
Elektrikinis 
Veidrodis 
Elektrikinis

ŠTAI KAIP

Waffle Iron

toasteris

prosas

Atidarykit Taupymo Sąskaitą
Prisidėkit prie musų 1929 Kalėdinio Taupymo Kliubo, arba 

pasirenduokite saugiąją pasidėjimo dėžutę—DABAR!
Del Platesnių žinių Kreipkitės

SOUTH WEST TRUST & 
SAVINGS BANK

35th St., ARCHER ir H0YNE AVĖS
Turtas virš $6,000,000.00

Valstijinis Bankas po Clearing Ilouse Priežiūra

M

Monroe 1739

kaip parodyta, verta $200.00, už

N 
>4 
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Vardas
Adresas
Telefonas
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Ar Jus Atsimenate
Kalėdas Lietuvoj?
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Peoples "š™’ Bank
ruHNlTURt r0”

Sniegas visur aplink, lietuviš
kos kalėdinės giesmės, speciališ- 
ki valgiai. Niekas nesiskubina, 
visi pilni gero ūpo.

Jus turite Lietuvoj giminių ar 
draugų, kurių džiaugsmą jus 
norėtumėt padidinti. Pasiųskite 
keletą dolerių per musų banką.

P-nai: Sedemka, Jagminas, 
Rimkevicz, Mickevicz ir Zabella 
yra prisirengę Tamstoms visuo
met nuoširdžiai patarnauti.

r 
H 
M

Gerai Žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoj Amerikoj sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu. i j
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DIDELIS BANKAS 
ant kampo 

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

Didelis Prieškalėdinis Išpardavimas
KIMBALL GROJIKLIŲ PIANŲ 

Kainos nužemintos ant naujų ir gražiausių pijanų 
Nuo $100.00 iki $155.00

Turite dabar didžiausią progą savo gyvenime įsigyti ge
riausią pijaną už žemą kainą. — Veikite tuoj aus, matykite 

šiuos bargenus šiandien.
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI SUTEIKIAMI VISIEMS 

Krautuvės atviros vakarais iki 9 vai. ir Nedėliomis: pagal 
sutartį, praneškite telefonu Canal 6982 arba 

Lafayette 3171
Didžiausios Lietuvių Krautuves Chicagoj 

ir visoj Amerikoj

4177-83 Archer Avė,
M. Kežas, Vedėjas 

BRIGHTON PARKE
Tel. Lafayette 3171

1922-32 S. Halsted St
J. Nakrošis, Vedėjas

18-tos GAT KOLONIJOJE
Tel. Canal 6982.
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500
> •

Užsisakymo kaina;
Chicagoje — paštu:

Metams .......... .......................... $8.00
Pusei metų ............   ... 4.00
Trims mėnesiams ________ 2.50
Dviem mėnesiam _________ 1.50
Vienam mėnesiui _______ - .75
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Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

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

Pusei metų ______________ 4.00
Trims mėnesiams ________  2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Iš Lugano pranešama, kad .Tautų Sąjungos taryba, 
kuri dabar tenai laiko posėdžius, pavedė susisiekimo 
komisijai surasti būdą atsteigti komunikaciją tarpe Lie
tuvos ir Lenkijos. Premjeras Voldemaras sutikęs su 
tuo T. S. tarybos patvarkymu. Tuo budu svarbi dalis 
ginčo tarp Lietuvos ir Lenkijos tapo galutinai perkelta 
iš politiškos į technikinę sritį. Lietuvai paliekama “tei
sė” nepripažinti Vilniaus užgrobimo, bet kartu einama 
prie to, kad tarp Lietuvos ir Lenkijos susidarytų tokie 
santykiai, kaip kad to smurto akto nebūtų buvę.

Lenkai, vadinasi, po ilgos ir atkaklios kovos gali pa
sidžiaugti, kad artimoje ateityje jų tikslas bus pasiek
tas. Likimo ironija norėjo, kad tai įvyktų kaip tik tuo 
laiku, kada Lietuvą valdo “tautiška valdžia”, kuri ža
dėjo ginti Lietuvos reikalus daug geriau, negu visos pir- 
mesniosios valdžios.

Pats faktas, kad Lietuva ir Lenkija eina prie ati
darymo savo sienų viena antrai, neprivalo mus gąsdinti. 
Bet Lietuvai yra skriauda, kad nusileisti lenkams šita
me klausime ji dabar turi visai uždyką. Lenkai gauna 
ko nori, o Lietuva pasilieka tuščiomis rankomis, — ne
žiūrint to, kad pirmiau lenkai buvo pasirengę duoti Lie
tuvai stambių kompensacijų už sutikimą atidaryti jiems 
savo sienas.

VOKIETIJOS KOMUNISTAI “VALOSI”

Su kominterno sekcija Vokietijoje iki šiol vedė vie
šą kovą tik jos kairioji opozicija, susidedanti iš “troc- 
kistų” ir kitokių “kairiasparnių”, įvairiais laikais paša
lintų iš partijos. Dabar pakėlė “kardą” prieš vokiškus 
Stalino sekėjus jau ir dešinioji opozicija. Ji pradėjo 
Breslau mieste leisti savo biuletiną, kuriame aštriai kri
tikuojama oficialės partijos ir jos vadų politika.

Tas biuletinas savo pirmam numeryje pranešė įdo
mų dalyką, kad pastaruoju laiku Vokietijos komunistų 
partijoje eina masinis “valymas”: metama iš partijos 
ne tik įvairių komitetų nariai, bet ir redaktoriai laik
raščių, kuriuose toje ar kitoje formoje pasireiškė “de
šinieji nukrypimai”. Išmestųjų sąraše, pavyzdžiui, yra 
šitoki asmens: “Hamburger Vfcklszeitung” vyriausias 
redaktorius, Volk; vyriausias “Kaempfer” redaktorius 
(Chemnitze), Moeller; vyriausias “Rurr-Echo” redakto
rius, Stephan; vyriausias Solingeno “Arbeiterstimme” 
redaktorius, Ernst Becker. Be to, viešas papeikimas iš
reikšta vyriausiam “Saechsische Arbeiterzeitung” re
daktoriui Boettcher.

Specialiame dešiniosios opozicijos pareiškime, ku
ris tilpo tame biuletine, nurodoma dar, kad daugeliui 
kitų komunistų partijos veikėjų uždėta įvairios kitokios 
bausmės: vieni pašalinti iš komitetų, kitiems uždrausta 
laikyti prakalbas, tretiems uždrausta rašinėti į laikraš
čius, ir t. t. Po pareiškimu pasirašo 61 asmuo. Pasira
šiusieji, be abejonės, išlėks iš partijos taip pat, kaip ir 
jų draugai, kuriuos jie mėgina apginti nuo partijos vir
šininkų teroro.

Tokio nesutikimo ir piovynių jus nerasite jokioje 
kitoje partijoje.

NAUJAS DIENRAŠTIS 
KAUNE

Kaune pradėjo eiti naujas 
nepartinis dienraštis “Banga”, 
kūno leidėjas yra Erin. J. Ja- 
kužaitis, o atsak. redaktorius 
Jurg. Brožaitis. Dvejetą “Ban- 
gos” numerių jau gavome. Ji 
turi daugiau, kaip kiti Lietuvos 
laikraščiai, paveikslų ir jos tu
rinys susideda tik iš žinių; re
dakcijos straipsnių arba kitokių 
straipsnių nėra.

“MARGUČIO” GRUODŽIO 
NUMERIS

Vanagaičio juokų laikraščio 
“Margučio” gruodžio mėnesio 
numeris jau išėjo. Juokų jame 
mažiau, bet už tai daugiau ko
respondencijų, kadangi redakto
rius daro “prakalbų” maršrutą.

“NUVAŽIAVO”

“Laisvė” išdrožė smarkų 
straipsnį apie visokias Meksi
kos prezidento Callus'o “judo- 
šystes”. Ji tvirtinu, kad Calles 
esąs “menševikas” ir socialis
tas, ir, išpludusi Calles’ą, apke
liauja visą pasaulį, ieškodama 
socialistiškų “išdavysčių”. Na, 
ir. žinoma, “stu-uudu”.

žmones, kurie skaito laikraš
čius (ir supranta, ką skaito!), 
žino, kad Calles nėra socialistas. 
Jo artimas draugas ir autorite
tas buvo nabašninkas Gomper
sas.

Kada komunistai ima kalbėti 
apie socialistus, tai jie nei tie
sos žiuri, nei galvoja, bet elgia
si, kaip tas Faibčikas “Amerika 
Pirtyje”: tabalai, tabalai — ir 
nuvažiavo I

“PAKARA DANGŲ, UPARA 
PEKLĄ”

Apšvietiečių “Aidas” sakosi, 
jam esą visai nenuostabu, kad 
sovietų valdžia neįsileidžia jo j 
Rusiją, ir taip argumentuoja:

“Jeigu taip Sovietų valdžia 
ir pasielgtų (neįsileistų ‘Ai
dą’ į Sovietų Rusiją), tai mes 
perdaug nenusistebėtume, nes 
jeigu Kominternas leidžia 
Amerikos ‘Darbininkų’ Parti
jai vadintis Kominterno sek
cija, tai jo (Kominternd) ir 
pareiga yra slopinti priešin
gas A. *D? P„ grupes. Autori
tetas ir disciplina turi būt 
naudojama.”
Prisipažinsime, kad tokios 

“pakaros” dar mums niekuomet 
neteko matyti!

Dažnai mums reikėdavo ste
bėtis ištikimųjų Maskvai komu
nistų vergiškumu. Jie, pavyz
džiui, padaro tam tikrus nuta
rimus savo suvažiavime arba 
išsirenka tam tikrus organizaci
jos viršininkus, bet iš Maskvos 
ateina įsakymas tuos nutarimus 
panaikinti ir tuos viršininkus 
pašalinti — ir komunistai, nu
lenkę galvas, pildo įsakymą ir 
pasižada ir tolinus klausyti sa
vo maskviškių bosų! šitas išti
kimųjų Maskvos avelių nuolan
kumas tečiaus turi pamatą: kad 
ir baramos ir baudžiamos, jos 
vis tik priklauso Maskvos avi- 
nyčiai ir naudojasi šiokiomis- 
tokiomis teisėmis kominterne 
(gauna “sandvičių” ir t. t.). Na, 
o ką bendro turi su Maskva mu
sų apšvietiečiai? Nieko.

Apie jų organizaciją Maskva 
nenori nė girdėt. Maskvos sam
diniai Kapsukas ir Angarietis 
apšvietiečius atkartotinai Spau
doje išniekino ir sulygino su 
“kontr-revoliucionieriais’\ Da
bar, pagaliau, jau ir jų laikraš
tį Maskva priskyrė prie “kontr
revoliucinių” organų ir nebeįsi
leidžia Rusijon. O betgi apšvie
tiečiai sako: kominterno auto
ritetas ir disciplina turi būt pa
laikoma!

Baudžiavų laikais ponai, no
rėdami labiaus pažeminti savo 
vergus, dažnai, nuplakę juos na- 
gaika, liepdavo jiems tą nagai- 
ką bučiuoti. Apšvietiečiai gi, ir 
neliepiami, patys bučiuoja ko
minterno nagaiką, kuri juos 
plaka!

Iš kur pas juos tokia vergiška 
dvasia? Iš jų įsitikinimo, kad 
darbininkų išganymui reikią 
diktatūros. Aukščiau paduotoje 
ištraukoje iš “Aido” juk pasa
kyta, kad komunistų interna
cionalas, nežiūrint ar jisai klys
ta, ar ne, turįs teisę ir net pa
reigą “slopinti priešingas gru
pes”. Išeina, vadinasi, taip, kad, 
jeigu viena darbininkų grupe 
pasigrobė galią, tai ji turi slo
pint kitas darbininkų grupes!

Per slopinimą į laisvę! Toks 
apšvietiečių tikėjimas.

Dabar aišku, kodėl socialistai 
yra taip griežtai nusistatę prieš 
komunistus, o komunistai prieš 
socialistus. Juk tarpe jų įsitiki
nimų, iš tiesi), yra tikra bedug
nė. Socialistai niekuomet nesu
tiks su tuo, kad nuomonių skir
tumai darbininkų klasėje priva
lą būt išsprendžiami slopinimu 
(t. y. smurtu, jėga); jie reika
lauja, kad darbininkų klasės vi
duje butų nevaržoma idėjinė 
kova- Smurtas vienos darbinin
kų dalies prieš kitą yra pateisi
namas tiktai atsigynimui nuo 
smurto. O Maskvą garbinantys 
apšvietiečiai jokios nuomonių 
laisvės ir jokios idėjų kovos 

• nepripažįsta. “SlopUUt” — ir 

viskas! Jeigu patekai j eiles tų, 
kurie turi “pareigą” slopinti, tai 
tavo laimė; o jeigu esi priešin
goje, grupėje, tai šliaužiok ap
link slopintojų kojas ir nemur- 
mėk!

Tai baudžiavų gadynės dva
sia, o ne socializmas!

Bet ir nuolankieji apšvietie
čiai ne visai sugeba vykinti tą 
savo “principą” gyvenime. Kad 
ir Maskva per savo klapčiukus 
seniai yra pareiškusi, jogei “tik
rieji” jos tarnai esą tie mekle- 
riai, ką yra susispietę aplink 
“Laisvę” ir panašius “raudono
jo biznio” organus, bet apšvie
tiečiai jų vfetiek nepripažįsta. 
Nenuosaku!

f"........................ *

Skaitytojų Balsai
» I I ......... J

Pastabos apie bibliją
Kun. M. X. Mockus sako: at

imkite iš kunigų velnią ir bibli
ją, — tikėjimas bematant grius 
ir žmonės liks liuosi nuo tikėji- 
minių prietarų; pranyks ir re
liginis išnaudojimas, kuris yra 
paremtas ant biblijos ir velnio.

Kun- Mockus sako tiesą. Bet 
visgi dauguma žmonių vis dar 
tebereikalauja, kad kunigai su 
velnio ir biblijos pagalba tuš
tintų jų kišenius, o jų protus 
svaigintų tikėjimo prietarais.

Be abejonės, jus skaitėt bib
lijoje, kad prieš tvaną dievas 
įsakė Nojui pasistatyti arką ir 
į tą arką priimti po porą visų 
gyvūnų — įx) patiną ir pataitę.

Čia man' vienas dalykas nėra 
aiškus. Mokslas rodo, kad yra 
ir tokių gyvūnų, kurių žmogaus 
akis nepajėgia įžiūrėti be pa- 
gelbos tam tikrų, mokslo išras
tų, prietaisų - - padidinančių 
stiklų. Taigi, jei žmogaus akis 
nemato viso gyvūno, tai kaip 
Nojus galėję įžiūrėti net ir jų 
lyti?

Teko nugirsti šitokį anekdo
tą apie tą tvaną:

Nojui jau besirengiant užda
ryti savo arką atbėga panašus 
į katalikų kunigą vyriškis ir 
prašosi, kad jį priimtų į arką, 
nes jau prasideda tvanas ir jo 
gyvastis yra pavojuje. Nojus 
ir klausia vyriškio:

“Ar esi veislingas?”
. “Taip”, atsako vyriškis.

“Ar turi pataitę?”
v “Ne, neturiu”.

“Tai tau vietos šioje arkoje 
nėra.”

Nojui tebesiderant su kunigu, 
atbėga kuilis ir irgi prašosi pri
imti į arką. Nojus klausia:

“Ar esi veislingas?”
“Taip”, atsako kuilis.
“O ar turi pataitę?”

“Taip, turiu, štai ji krūmuo
se šaknis knaisioja”.

“Tai bėgk ir greit ją atsi
vesk”.

Jis atsivedė pataitę ir liko į 
arką įleistas, o anas vyriškis, 
delei neturėjimo pataitės, turė
jo tvane žūti. Mat jau toks ku
nigų amatas: kitiems duoda pa
taites, bet patys jų neturi.

Jei biblija rašo tiesą apie tva
ną ir apie Nojų, tai man vistiek 
nėra aišku, kaip Nojus galėjo 
atsirasti Amerikoje, kurios dar 
nebuvo suradęs Kolumbas, o ir 
tais laikais dar nebuvo didelių 
laivų persikėlimui per vande
nyną. O jei jis negalėjo at
plaukti j Ameriką, tai kaip jis 
galėjo surinkti _po porą tų Ame
rikos gyvūnų, kokių visai nėra 
Europoje ar Azijoje?

Gal broliukų Kampininkas pa
aiškintų, kaip tie gyvūnai galė
jo įsigauti į Nojaus arką?

L’usuiilio Vergui

Už tikėjimą, carą ir tėvynę

Sveikatos spinduliai
Kada daugiausia žmonių mirš

ta?—Pavasario nuovargis. — 
Saulės šviesos įtaka žmonių 
sveikatai. — Sveikatos' arba 
ultravioletiniai spinduliai. —' 
Atmosfera kaipo reguliato
rius. — 7,000 tonų anglies 
dulkių. — Mokslininkų tyri
nėjimai. — Kova su durnais.

Graboriai iš patyrimo žino, 
jog šiaurinių valstijų didmies
čiuose žmonės labiau miršta 
žiemą ir anksti pavasarį.

Kodėl taip yra? Tyrinėjimai 
Chicagoj ir kituose miestuose 
parodė, jog nuo lapkričio iki 
balandžio mėnesio miestelėnai 
beveik visai negauna saulės ul
travioletinių spindulių. Tuo tar
pu šiandien yra žinoma, kad 
ultravioletiniai spinduliai yra 
būtinai reikalingi sveikatos pa
laikymui-

Nuo seniai tapo pastebėta, 
kad pavasarį žmonės skundžiasi 
nuovargiu. Jiems, taip sakant, 
yra reikalinga “pavasario toni
kas”. Kad šaltis dėl to butų 
kaltas, jokiu budo negalima sa
kyti. Faktas yra tas, kad šaltis 
stimuliuoja kūną. Todėl nuovar
gio priežasties teko ieškoti ki
tur.

Tik paskutiniais keleriais 
metaias paaiškėjo, jog ultravio
letiniai spinduliai daro neįmano
mai didelės įtakos žmonių svei
katai. Gamta parėdė taip, kad 
žmogus, kaip ir kiti gyvūnai, 
valgytų augmenis, kurie auga 
ant žemės, ir gertų vandenį, 
kurio daugumoje vietų yra pa
kankamai, o prie viso to nau
dotųsi saulės spinduliais. Paly
ginamai dar visai neseniai tapo 
patirta, kad be saulės spindulių 
žmogaus kūno mašinerija negali 
tinkamai funkcionuoti. Dauge- 
lyj atvejų saulės spinduliai yra 
naudojami ligų gydymui.

Visai tad natūralu, kad žmo
nės, kurie per keletą mėnesių 
negauna ultravioletinių spindu
lių, pradeda nusilpti ir nebesi- 
jausti gerai. Na, o silpnos 
sveikatos žmonėms dar sunkiau 
prieš ligą atsilaikyti. Dažnai 
jų atspara tiek susilpnėja, jog 
jie nebepajėgia kovoti su ligo
mis ir miršta.

Vasaros metu saulės šviesa 
yra turtinga ultravioletiniais 
spinduliais. Rudenop jų nuo
šimtis žymiai sumažėja. O žie
mai atėjus, kaip rodo tyrimai, 
ultravioletinių spindulių visai 
nėra, ypač durnuose paskendu
siuose didmiesčiuose.

Kaip kiekvienas apšviestas 
žmogus žino, saulės šviesa susi
deda ne tik ši septynių laumės 
juostos (vaivorykštes) spalvų, 
bet dar ir iš nematomų spindu
lių. Prie nematomų spindulių 
priklauso ir ultravioletiniai. Ka
dangi žmogaus akims jie buvo 
nematini, tai niekas apie jų 
buvimą ir • nežinojo, kol moks
lininkai nepradėjo daryti ekspe
rimentus- šiandien yra žinoma, 
kad saulė leidžia ne tik mato
mus spindulius ir šilimą, ale 
tuo pačiu laiku ir mažesnį kie
kį nematomų ultravioletinių 
spindulių, kurie vasarą kartais 
padaro daug nesmagumų. Mat, 
ultravioletiniai spinduliai nude
gina odą.

Laimei, oro sluoksnis sulaiko 
žymią dalį ultravioletinių spin
dulių. Jeigu taip nebūtų, tai 
saulės nudegimas pasidarytų 
itin pavojingu dalyku bent iki 
to laiko, kol žmonės evoliucijos 
keliu neįgytų reikiamos atspa
ros.

Keliauninkai, kurie praleidžia 
daug- laiko kalnuose, ir aviato
riai, kurie iškyla aukštai j orą, 
gerai žino, kad aukštumoj yra 
lengviau nudegti nuo saules, ne
gu žemose vietose. Tai' parei
na: nuo to, kad aukštose vieto
se yra dauginu ultravioletinių 

spindulių, kadangi jiems yra 
lengviau pereiti per plonesnį at
mosferos sluoksnį.

Atmosfera tokiu budu yra 
savo rųšies reguliatorius, kuris 
perleidžia tik tiek ultravioleti
nių spindulių, kiek reikalinga 
tėra. Nelaimei, moderniški 
miestai prisidėjo prie to, kad 
tas reguliatorius pasidarė per
daug geras. Geras ta prasme, 
kad juo tolyn, tuo mažiau jis 
bepraleidžia ultravioletinių spin
dulių. Mat, miestų durnai už
stoja tiems spinduliams kelią.

Anglijos mokslininkų eksperi 
mentai parodė, jog ūkanotoj die
noj, kuomet nėra vėjo, virš Lon
dono ore randasi 7,000 tonų 
anglies dulkių. Tos dulkes net 
vasaros metu visiškai sulaiko 
ultravioletinius spindulius.

Musų laikų mokslininkai įro
dė, kad ultravioletiniai saulės 
spinduliai yra būtinai reikalingi 
žmogaus sveikatai. Saulė turi 
kelių ryšių spindulius. Vieni jų 
yra raudoni, kiti žali, etc. Spal
va priklauso nuo šviesos bangų 
ilgio, šviesos bangoms matuoti 
yra naudoj aini ne metrai ar co
liai, bet angstromai arba Angs- 
tromo vienetai.

Angstromas yra labai mažas. 
Reikia gero mikroskopo, kad 
pamatyti šimtą angstromų. Iš 
matomų šviesų ilgiausias ban
gas turi raudona šviesa (7,000 
angstromų), o trumpiausias — 
violetinė šviesa (3,500 angstro
mų). Ultravioletinė šviesa, kuri 
paprastoms akims nėra matoma, 
turi nui 3,000 iki 2,700 angstro
mų ilgio bangas.

Kuomet mokslininkai paskel
bė savo tyrinėjimo rezultatus 
apie ultravioletinius spindulius, 
tai buvo manoma, jog tų spin
dulių saulės šviesoj visuomet 
randasi tam tikras nuošimtis. 
Tačiau ta nuomonė pasirodė 
klaidinga.

1926 ir 1927 metų žiemą Dr. 
Ilerman N. Bundesen, buvusis 
Chicagos sveikatos komisionic- 
rius, ir Dr. Harvey B. Lemon, 
Chicagos universiteto fizikes 
profesorius, kartu su keliais 
asistentais tyrinėjo ultraviole
tinių spindulių kiekį. Pasirodė, 
kad žiemos metu tų spindulių 
saulė išleidžia labai mažai. Tei
sinčiau sakant, žiemos laiku 
ore yra daugiau durnų ir dulkių, 
o tai ir neleidžia ultravioleti
niams spinduliams pasiekti že
mę.

Mount Wilson observatorijoj 
(netoli Pasadena, Cal.) Dr. Edi
son Pettit surado, kad nors žie
mos metu saulės šviesoj yra 
mažiau ultravioletinių spindulių, 
bet visgi jų yra gan daug. To
kius pat rezultatus gavo Dr. 
Bernard L. Wyatt Arizonos val
stijoj. Tyrinėijiipai New Yorke 
parodė, jog pačiam mieste žie
mą ultravioletiniai spinduliai 
beveik visai nepasiekia žemę. 
Priemiesčiuose, kur durnų yra 
daug mažiau, saulės šviesoj ran
dasi šiek tiek ir “sveikatos” ar
ba ultravioletinių spindulių, 
nors ir mažiau, negu pietinėse 
valstijose.

Taigi įsigyvenęs paprotys 
siųsti ligonis žiemos metu į pie
tines valstijas yni visai geras. 
Ten jie gauna daugiau ultravio
letinių spindulių ir todėl turi 
progos greičiau pasveikti.

Akivaizdoj tų faktų, dabar 
bus aišku, kodėl miestų sveiku
tis departamentai veda kovą su 
fabrikais ir trobesių savinin
kais, kurie teršia orą durnais. 
Puniai, kaip jau buvo minėta, 
užstoja kelią saulės ultraviole
tiniams spinduliams, kurie yra 
būtinai reikalingi žmonių svei
katai. -K. A.

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

ĮVAIRENYBĖS

Generolas Kuropatkinas, tas
pats, ką taip skandalingai 1904 
melais pralošė Rusijos karą su 
Japonija, savo memuaruose pa
duoda įdomius skaičius — san
traukas apie vestuosius Rusijos 
carų karus 18-me ir 19-me am
žiuje.

Per tuos 200 metų Rusijos 
carai štai kiek gero padarė sa
vo “tėvynei”.

1) “riboms” praplėsti — 22 
karai, užėmę bendrai 101 me
tus kovų;

2) “apsigynimo” tikslais — 4 
karai, užėmę bendrai puspenk
tų metų kovų;

3) “viešosios (visuomenės) 
politikos” reikalais — 7 karai/
ir du žygiai, užėmę bendrai 10 
metų kovų;

4) vidaus karų —2, užėmusiu 
65 metus; ir

maištų numalšinta 5, užėmę 
6 metus karo veiksmų.

Visi per tuos 200 metų taika 
užėmė tik 73 metus, o karai 127 
metus, per kuriuos buvo viso 33 
išorės ir 2 vidaus karai.

Tie karai sutraukė į mušius 
apie 10 milijonų žmonių, kurių 
apie % kraštas nustojo sužeis
tais, užmuštais ir dingusiais ne
žinia kur.

Graži auka ant monarchizmo 
aukuro!

PASIAUKAVIMAS.

Sykį vienoje saloje europie
tis, eidamas keliu, paupiu, pa
matė du meškeriotoju — juo
duku (negru): senį ir berniu
ką. žuvis nekibo.

Berniukas žuvaudamas už
snūdo ir įkrito upėn. Senis 
metė meškerę ir šoko paskui 
jį į vandenį. Jis ištraukė ber
niuką, nutvėrė už kojų, dveje
tą kartų apsuko ore, kad jį at
suptų ir pasodino, sakydamas:

Nubudai, tinginy! žiū
rėk, daugiau nebeįkrisk!...

Europietis sustojo ir tarė:
— Bravo, seni! Tur būt, 

tai tavo sūnūs?
— Koks jis* man sūnūs, — 

piktai atšovė senis: - Joks gi
minė jis man, ir nebūčiau šo
kęs į vandenį jo gelbėti, kad 
nebūtų buvę jo kišeniuj visi 
sliekai...

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

Sol Kilis & 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.
Te‘ Cicero 130

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roost* '•lt 8500

G—- —G
GYVENIMAS

Minesiais turnalas

900 W. 52nd Street
chicaio

Prenumerata metama |1.H 
Pusei metą  --------$1
Kopija--------------------10e

Geriausia Kalėdoms 
dovana — “Gyveni
mas”. Užrašyk savo 
giminėms į Lietuvą 
“Gyvenimą Kalėdoms 

. dovanų; jie bus jums 
už tai visuomet dė
kingi.

G- _G
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Patarimų Žiupsnelis 
Motinoms

žinoma, kiekvienas kūdikis 
turi savo budo savybių, ir, kad 
duotų motinai tą ar kitą pata
rimą, gydytojas turi jį nuodug
niai apžiūrėti. Bet yra visa eilė 
sanitarinių taisyklių, kurias pri
valo žinoti kiekviena motina, 
kiekvienas auklėtojas ir kudi-’ 
kiui jau kūdikystėje tos taisyk
lės turi būti įskiepijamos.

Taip, kiekviena motina savo 
kūdikį jau iš mažens privalo 
mokyti plauti rankas po lanky
mosi išeinamojoj vietoj ir vi
suomet prieš valgį, pratinti lai
ku eiti gult, visuomet švariai 
valyti nosį, plaukus, savo daik
tus ir žaislus, po valgymo plau
ti dantis ir burną.

Tai|: pat reikia pamokyti ku- I 
dikį taisyklingai praustis. Daž
nai vaikai truputį rankas pa
mirkę jau ima prausti veidą ir =

[Atlantic and Pacific Photo]

Etnos ugniakalnis, žiūrint iš senovės graikų teatro Taormine

tuo, žinoma, užkrečia veido odą 
ir akis visokiais nešvarumais 
ir ligų sėklomis. Kūną ir veidą

keletas vaikų, tai praustuvo len- reikalingos skepetaitės, 
tynoje reikia padaryti keletą met butų švarios. Kad 
skyrių, kur kiekvienas kūdikis nosinių nepamestų,

visuo- 
vaikai 

galima
reikia pirma nuplauti vandeniu, 
o tik po to jmuiluoti (niekuo
met negalima daryti priešingai).

Be to, kūdikiui tą visą reikia 
ne tik parodyti, bet taip pri
pratinti, kad jis švaros laiky
mosi atveju butų visai savisto
vus. Kiekvienas kūdikis būtinai 
turi turėti nuosavą šepetėlį ran
koms plauti, muilą, rankšluostį, 
miltelius dantims valyti, mažą 
dantų valymo šepetėlį ir stikli
nę bumai gurguliuoti. Tą visą 
geriausiai padėti ant lentelės ( 
pritaisytos po praustuvu, kur iš i 
viso turi stovėti tik prausimosi |

galėtų pasidėti savo šepetėlius, 
muilą, dantims valyti miltelius 
ir t. p.

Praustis vaikus reikia pripra
tinti arba visai nusirengusius 
arba su vienom kelnaitėm ir 
kiekvieną rytą būtinai iki pusės. 
Jeigu vaikas kai kurį laiką iki 
pusės nesiprausė, tai tuomet 
reikia pradėti praustis vasaro- 
drugniu vandeniu, kad vaikas 
neperšaltų, o pamažu prieiti prie 
kambarinės vandens temperatū
ros.

Labai svarbu, kad kūdikis ži
notų kaip naudotis nosine ir ge-

jiems prisiūti tam tikros kiše
nėlės, kur jie galėtų savo nosi
nes įsidėti. Bet Čia reikia at
kreipti dėmesį į vieną smulk
meną: kišenėlės turi būti pri
siuvamos kur nors iš viršaus, o 
ne kelnaitėse, kad tuo nepripra
tintų vaikų laikyti rankas ten, 
kur nereikia.

Dažnai mes neatkreipiame 
dėmesio į tai, kaip kūdikis val
go, o tuo tarpu išmokyti kūdikį 
iš mažens taisyklingai valgyti 
yra labai svarbu, ypač jo svei j 
katai.

Bet dažniausiai įprotis atsi
sakinėti valgyt atsiranda dėl 
tok kad motina pripratino jį 
prie raginimų ir prašymų kuo 
daugiau suvalgyt. Tokiais, atsi
tikimais vaikas užstalėj papran- 
ta būti visų dėmesio centru, jis 
papranta manyt, kad valgo ne 
sau, o motinai, galvoja, kad, at
sisakydamas valgyt, jis privers 
motiną jo gailėtis ir tuo išpil
dyti jo visas užgaidas. Tos už
gaidos, nors motinai pagaliau ir 
pasiseka prikalbėti kūdikį su
valgyt jo dalį, — vis tiek yra 
labai kenksmingos. Todėl kiek
viena motina šiuo atveju savo 
vaikus turi pratinti suvalgyt be 
raginimą viską, kas paduota, 
iki galo. Kaip to pasiekti? Tik, 
žinoma, kad ne visokiais paža
dais duoti dovanų ir kitų gėry
bių už vieną daugiau suvalgytą 
šaukštą. Vaikų auklėjimo paty
rimai rodo, kad tos motinos, 
kurios laikosi tvirto nusistaty
mo ir neduoda progos kūdikiui 
manyt, kad jis valgo ne sau, o 
motinai, — visuomet vaikus ve
da tiesiu keliu ir apie bet ku
riuos užsispyrimus tada jiem, 
nėra kada nė prisimint.

Mokant kūdikį suvalgyt visą 
jam paduotą valgį reikia pradė
ti nuo mažos dalies ir tik laips
niškai tą dalį didint, kad jo ne- 
pervalgydintų, o antra, nors 
motina ir privalo taikintis vai
ko skoniui ir neduoti jam tokių 
valgių, kurių jis labai nemėgs
ta, bet ir neturi jam per daug 
pataikauti ta prasme, kad jis 
galėtų tą, ar kitą valgį priimti,

o paduotąjį atmesti.
Dažnai motinos kreipiasi j 

vaikus klausdamos, ko, pavyz
džiui, jie šiandien pietų norėtų, 
ar labiau jiems patiktų ši sriu
ba, ar ana. Tokiais atvejais la
biau patartina kreiptis į gydy
toją, kurs žino, kas, būtent, yra 
sveikiau, ar kenksmingiau kal
bamam kūdikiui. Kūdikis reikia 
pratinti tik prie to, kad jis ska
niai valgytų jam paduotą mais
tingą valgį.

Savaime aišku, kad valgis 
vaikams butų duodamas kasdien 
tą pačią valandą, nes tik tokiu 
budu skilvys pripranta gerai ir 
sveikai virškinti. Ne laiku val
gydinamų vaikų organizmas 
nustoja gerai veikęs ir pačius 
kūdikius pratina prie netvarkos, 
— valgyti ką nutvėrus. Šiuo at
veju kūdikį reikia taip pripra
tinti laiku valgyti, kad jis pats 
ne laiku paduotąjį valgį atmes
tų. (Sutrumpinta iš knygos

“Motina ir vaikas”)'

KUR DEDI PINIGUS?
Patyrę žmonės perka namus ar

ba Mortgečius, nes tai yra saugiau- 
sis investmentas ir pats savininkas 
kontroliuoja jį.

Kiti investmentai yra pavojingi 
mažaturčiams, nes puolimo Stock 
Markete negalima sulaikyti ir tur 
trotyti tie, kurie nekontroliuoja už- 
pikto Stako.

Mamatykit
S. L. FABIAN & CO.
bargenus pranešimą skyriuje.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

reikmens. Jeigu šeimoje yra

r
Tas Skaudėjimas

Jūsų riešuose 
J ūsų rankose 
Jūsų pečiuose
Jūsų nugaroje
Jūsų strėnose
Jūsų kojose 
Jūsų letenose

IšVYKIT JĮ SU

Dr. TRIPPS 
LIQUOR RHEUMATICA
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RHKUMAHSM 
ARFHRITIS 
NEURITIS 
LUMBĄftO 
SCI AT IC A 
GOUT aM

* MU3CULĄR 
KHEL’MAHSM

FHICE $3.00

“Pasiklauskit savo aptieki 
ninko”. Jis žino

Parsiduoda visose aptiekose ir 
depai tamentinėse sankrovose

“Žiema Jau Čia”
šaltas oras yra pavėlavęs ir gali ateiti 

bile valandą.
Ar jus turite užtektinai anglių savo beis- 

mente, kad apsaugoti jūsų namą ir jūsų 
šeimyną kai ateis didieji šalčiai ir pūgos? 
Pilnas aruodas Consumers Anglių ar Kok
sų yra gera sveikatos apdrauda.

(G) f elephone 
^1 FRANKU N 

16400

rs(6mpany
COAL- COKE- ICE 
BUILDINC MATERIAL

Šventės Jau Artinasi
Be abejonės, jus siųsite pinigus savo giminėms, 

ar draugams Lietuvoje. Musų Pinigų Siuntimo 
departamentas yra pasirengęs jums patarnauti. At
siminkit, kad musų kainos yra žemiausios.

Mes skaitome tik $10.30 už 100 Litų.

rai mokėtų valyti nosį. Kai jis 
nosį šnypščia nosine, reikia pri
pratinti, kad jis pirma iššnypš- 
tų vieną šnervelę, o po to atski
rai antrą. Ausys, gerklė ir no
sis yra tarpusavy sujungtos. 
Gydytojai tvirtina, kad jei kū
dikis netaisyklingai valo nosį, 
tai nuo to dažnai gauna ausų 
ligas, žinoma, be to yra būtina, 
kad vaikų nosinės, arba tam

KUN. M. X. MOCKUS
Kalbės temoje: “Duktė Dievo Pa
gimdė Dievą. Stebuklai”.

šioje temoje prakalbas rengia Liet. 
Laisvamanių kuopa ateinantį sek
madienį. 16 d. Gruodžio (Dcc.), Ano 
2:30 po pietų, Mildos svet., 3142 So. 
llalstitl St.Šioj prakalboj paaiškės, 
iš kur raudasi Dievai ir U. Ateiki
te visi. Lėšų padengimui įžanga lik
tai 25 centai.

Pirmiausia kūdikį reikia pri
pratinti valgyti tik iš savo lėkš
tės, kas daugumoj atvejų ap
saugos jį nuo įvairių susirgimų. 
Labai svarbu, kad vaikas val
gydamas visą savo dėmesį kreip
tų tik į valgį, neskubintų ir ge
rai kramtytų. I^abai didelės 
reikšmės kūdikiui turi ne tik 
tas, kaip jis valgo, bet ir kaip 
valgis išvirtas ir paduotas. Gar
džiai išvirtą valgį, paduotą lėkš
tėje ant švaraus stalo, kūdikis 
visuomet valgo su dideliu noru. 
Tuo tarpu tas pats valgis, pa
duotas nežmoniškame inde su 
mediniu šaukštu (medinis šauk
štas vaikams neduotinas jau 
vien dėl to, kad ant jo labai ge
rai laikosi visokios ligų sėklos) 
— kūdikį'erzina ir dažnai visai 
užmuša jo norą valgyti.

Labai dažnai kūdikystėje vai
kai gauna labai blogą įprotį ne
suvalgyti viso paduoto valgio, 
erzintis ir derėtis su motina dėl 
kiekvieno atskiro šaukšto, žino
ma, kai kada tas kūdikyje pa
sireiškia dėl kurio nors nusilpi
mo — tuo atveju būtinai rei
kia pasitart su gydytoju. Bet 
kai kada blogą apetitą kūdikiui 
iššaukia -pačios motinos, kurios 
turi paprotį vaikus prie stalo 
barti ir mokyti.

aaaa tt aaaaa a*j t DIDELIS PASIRINKIMAS . S 

g Kalėdinių Dovanų S

B0 / Vyriškų, moteriškų laikrodėlių, deimanto žie-
^dų ir daug kitų gražių ir naudingų dalykų. Kainos0 

yra žemesnės, negu kur kitur. 0
0 Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius.
S JOS. RIZGEN
* 3313 So. Halsted St., Chicago, III.
Eninmit 111111 tttt t tt tt
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Mes parduodame laivakortes į ir iš Lietuvos.
$107.00 j Lietuvą
$118.50 iš Lietuvos
$181.00 “Round Trip” (ten ir atgal) laiva
kortė.

Visos žinios mielai suteikiamos—Dykai.
BankasJūsų

DEPOSITORS STATE BANK
4701 South 

CHICAGO, ILL.
Ashland Avė.

Svarios, Grynos, Sveikos ’ * 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knyguti “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Specialė-Pastaba-Specialč
Lietuviams Tėvams ir Motinoms

: KALENDORIAI B
* BIZNIERIAI 1‘ASISKUBINKIT *
4^ Mes turime didetį pasirinkimą visokių kalen- 10 
< dorių: Wall paketų, Hangerių, Japoniškų ir 0’ 

Lietuviškų. 10

g Ambrose Calendar Co. E
3352 SO. HALSTED STREET Z

įį Phone Yards 6751 JĮ
ttt t f f f f f 11 f f f f f 11 f t f t f t

t Muzikalis išsilavinimas ir. praktika parodo inte
ligentiškumą kiekvieno asmens; parodo asme- 
ningumą, iškilmingumą ir harmoniją namuose. 
Kodėl nesuteikti savo vaikams progą studijuoti 
muziką. 'Mes patariame jums atsilankyti j mu- 
sų krautuvę. Mes maloniai parodysime jums 
musų grojiklius pianus, grand ir reproducing 
grand pianus, kuriuos mes parduodame geriau
sios rųšies ir rinktinius. Musų pianų kainos yra 
labai prieinamos ir visiems vienodos: cash arba 
lengvais išmokėjimais.

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

Musų vertingas grojiklis parodymui mes gaišiname ir sakome tikrą tiesą. Mes 
nerokuojame jokių nuošimčių perkantiems leng- 

mubŲ iau uvoj išmokėjimais ir nuleidžiame 10% už visus
cash pirkimus. Užganėdinimą garantuojame. Šis Baby Grand reprezentuoja 

“Home Swcet Home”

P. R. BUCHINSKI PIANO CO
5054 So. Ashland Avė

Cash arba lengvais išmokėjimais.
Tel. Prospect 7956

Pirmas Sandaros Koncertas Chicago j
Nedėlioję, Gruodžio-Dec. 16,1928 m.

Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., Chicago, III.
Koncertas prasidės 4 vai. Po Koncerto Šokiai.

P r o g r a in e Dalyvauja:
Juozas Babravičius, Zosė Krasauskienė, Ona Biežienė, 

Valerija Čepukiutė ir S. L. A. Jaunoji “Birutė.”
Įžanga: $1.00 ir $1.50 lllt
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Town of Lake

North Side
prizą

Operetė “Sylvija

Klaidos pataisymas

DOVANOS KALĖDOMS
Kalėdoms

Dykai prijungiame. Tik $10

tereikia įmokėti

Modelis 72 už

Radiola 60 $147
Freshman Q 15

Telefonas Republic 2266
Biržos Bankas

U M W t M111 M M IIIII M ♦

Nugalabys tris 
galvažudžius

m<>- 
var-

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

130 So 
bu Ii —

Lietuvė pripažinta 
nesveiko proto

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

žmonių jau atidarė savo 1929 Kalėdinio 
Kliubo sąskaitas šiame banke. Dauguma jų 
turėjo 1928 Kalėdines sąskaitas ir gavo sa
vo Kalėdinius pinigus.

Vedame d r a t u s į 
naujas ir v-nas siū
ba* pipiau nepn ki
ti. Parduodam flx- 
torius ir viską e)e- 
ktritką.

4104 Archer Av. 
Lafayette 3533

AB dra<ti»t«—3Se and 65c |ara and tubei. 
Chiidrea’a Muaterofa (milder forui) 35c.

Better than a Mustard Plaster

nos 
mokiniai 
anksčiau 

.Jie grįš 
Švenčiu.

Moteriškė 
ninėn proto 
jos sveikata 
vista.

Kaip šiandie Jolicte turėjo 
būti nugalabyti elektros kėdėj 
trys galvažudžiai, kurie užmu-

ja” buvo kie- 
operelė buvo

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI

KONTR AKTORIAI

Mokyklos uždaromos 
dėl influenzos

Valkar pasibaigė teismas p-ios 
Kalrynos Žalienės, 21 metų mo
ters, kuri nužudė savo 4 mėne
siu kūdiki—dukrele.

JOS. F. BUDRIK.1NC

Bet tai jiems nieko negelbės. 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 122 kuopos. nariai žinos, 
kaip su jais ir ateityje pasielg
ti.—Pagi rieti s.

Susivienijimo Lietuviu Ame
rikoje 122 kuopa laikė priešme- 
tinj susirinkimą svetainėje ad
resu 4528 So. Woėd St.

J susirinkimą atsilankė skait
lingas nariu būrys, nes šiame 
susirinkime buvo renkama kuo
jos valdyba 1929 metams. Rin
kimas naujos valdybos ir buvo 
svarbiausias susirinkimo tiks-

duotų daugiau 
saVo dhorui, nes jam 

Buvęs.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ar jus esate vienas tų laimingųjų, bet 
jus galite būti tikras, kad jus turėsite už
tektinai pinigų dėl sekamų Kalėdų.

Kalėdinė sąskaita yra tikriausias bū
das. Pradėkite ją dabar ir tada busite tik
ras, kad sekamos Kalėdos tikrai bus jums 
linksimos ir laimingos.

Margutis” surau 
donėjo

kad jis dainuoti vi
jo balsas menkutis 

. visai nelavintas

Apie porą metų atgal į SLA. 
122 kuopą atsibalfldojo keletas 
bolševikų. Iš pradžios jie nedrį
so parodyti savo spalvą ir 122 
kuopos nariai neatkreipė dėme
sio į juos. Bolševikai tečiaus, 
matydami ramų kuopos elgimą
si, tvėrėsi savo darbo, ir jau 
gruodžio mėnesį 1927 metų per
statė keletą savųjų kandidatų į 
kuopos valdybą. Kadangi ne
buvo rimto pasipriešinimo, tai 
trys iš jų pateko į valdybą, 
nes jų tiek ir tebuvo.

Na, jie ir manė, kad užėjo 
bolševikų rojus. Bet apsivylė. 
Nes varydami savo politiką jie 
pasirodė, kas jie tokie yra, ir 
tiek visokios betvarkės pridarė, 
kad j šį susisinkimą atsilankiu
sieji kuopos nariai parodė savo 
valią ir davė bolševikams “ki- 
ką” lauk iš valdybos. Ba pa
sirodė, kad bolševikams ne Su
sivienijimo reikalai rupi, ale jų 
pačių politika.

Matydami, kad negalėjo su
skaldyti SLA. 122 kuopos narių,

Radios, Pianai, Victrolos, tai 
yra geros dovanos

Vakar dienos “Naujienose” į- 
skverbė nemaloni klaida strai
psnely po antrašte “V. J. Stan
kūno fotografijų studija:” bu
vo pasakyta, kad p. Stankūno 
studijos adresas esąs 
Ilaistei! st., o turėjo 
3315 So. Halsted st.

Greičiausia apsisergėti nuo 
flu, tai sugydyti burną ir 
dantis.

Ofiso valandos dieną ir 
vakare, apart seredos.

Dr. K. Drangelis, 
2417 W. 63r<I Street 
Arti Western Avė.

CENTRAL““

visos daihoš buvo labai ilgai 
tampomos “štai Menulis“ 
daina — Valcas. Tokiu valco 
dainavimu ir sena moteris ne
galėtu šokti jį.

Be reikalo Kvailoms dženilo- 
riauja kitiems chorams. Patar
tina, kad jis 
“service1 
labai reikalingarodos J. 

dar šiaip 
pasirodė kaip 

ant atlaidų. 
<Iel prastumo daininin-

galima bus pasiųsti 
iš dvylikos pavyz- 

ir švedų kalba į l)a- 
Švediją. Pasiuntimas 
į Italiją, Danzigą,

jie nors per savo šlamštą—ko
misarų gazietą—iškiliojo narius 
“smalaviriais“, “juodašimčiais” 
ir kitokiais JiolšovikiŠko “moks
lo” žodžiais.

Šiomis dienomis iškrito vėl 
naujas “Margutis”— už gruo
džio mėnesį. Iš viršaus jis rau
donas. Kiti sako, kad žalią 
gavę. Kas interesuojasi pamaty- 

’ kiaušinį arba, 
■ per metus skai 
dainas dainuoti, 
geriausias kari-

Vy tautas Gahkis laimėjo
Pereitą pirmadienį pasibaigė 

kc.ntestas jaunuomenės daina
vime, smuikavime ir skambini
me piano. Kontestą rengė laik
raštis Clarion ir Erdal Music 
C.ollege.

Pradžioj kontesto dalyvavo 
skaitlingas būrys jaunuomenes. 
Didžiuma, kontestui einant, ta
no eliminuoti.

šė \Villiamą Becką, Likę pavie
to farmerj. Trys pasmerktieji 
mirti yra: Dominic Bressette, 
imliomis, John Brosvn ir Glau
dė Clark, negrai.

Lietuvių Auditorijoj gruodžio 
9 d. vietinis komunistų choras, 
po vadovybe A. P. Kvedero, 
statė scenoje “Sylviją.“ < >

Operetė “Sylvija” yra lengvo 
turinio, paprastu muzika ir ne
sunki scenai priruošti; ypatin
gai dabartinis komunistų cho
ro mokytojas, A. P. Kvederas, 
šią operetę stato jau apie po
rą desėtkų kartų, šį kartą ko
munistams “Sylv 
tas riešutas, 
pastatyta prastai

bus (jadėta ligo- 
ligoins gydyti. Kai 
pagerės, ji bus pa

sninkus ir ypata scenoje pras
tai atrodo. O dar prasčiau pa 
atrodė lai, d 
sai negali, 
ir tas pats
Klausantis tokio išgarsinto “ar
tisto“ gaileistis ima, kad jis sar 
ve kankina dainavimu.

Du Jaaditai atvažiavo aulu 
ir sustojo ties Nellie Diamond 
kiautine, 650 North Michigan 
avė. Išlipę iš auto jie metė di
lelę plytą į langą, tas išbyrėjo, 
banditai vienas nutvėrė kara
kulių kailius vertės $2,500, o 
kitas moteriškų dresių vertės 
$500. įšoko j autą ir nuvažia
vo, pirm negu spėta pradėti 
juos vytis.

Vinco rolėje kitas bolševikų 
scenos “žvaigždė“, 
Verbickas, vaidino 
taip, o dainoje 
ubagai šidlavoj 
Už taį 
kų, “Lacey” daina, kurią Elzei 
dainuoja, prastai išėjo. Paskui, 
kvartetas pasirodė- visiškai fia
sko. Taip gali sudainuoti pa
prasčiausi nelavinti dainininkai. 
“Elzę“ vaidino A. Zabukienė. 
Atliko pavo rolę gerai, ir kur 
ji viena dainavo, jos dainavi
mas biiVvj išpildytas gražiai.

“Sylvijos” rolę vaidino p-lė 
V. Jeseliuniulė. Tu r būt mer
gina šaltį turėjo, dainavo labai 
sunkiai. Savo ariją vos, vos iš
vežė. Jos vaidinimas buvo pra
stas. Aliai prasti, ir chore altų 
visai negirdėt. Vyrai bolševikų 
chore “flat“, nes kaimiečio dai
ną dainuodami visai prastai 
pasirodė.

Matyt, kad pagirų puodas 
netaukuotas. Vaidinimas “Syl
vijos’“ pilnai įrodo, kad lyolše- 
vikai spėkų neturi. Yra pas 
juos tik paprastas bolševikiškas 
blofas, tuščias Kvailonio giri- 
masi. “Sylvijos“ muzika daug 
greitesniu tempu eina. Tur būt 
Kvederas pagreitinti bijojo, 
kad jo “žvaigždės“ nesugriūtų:

Pereitą pirmadienį kontestas 
užsibaigė. Laimėjusieji gi gavo 
prizus. Laimėjusių tarpe pasi
rodė ir vienas lietuvis, būtent 
Vytautas Gatekis, namjieniečio 
P, Gaišk io sūnūs. Jisai laimėjo 
kaip smuikininkas, antrą prizą

Heck’o medalį. — Rep.

šis gražus, naujas Atwater 

Kent Radio, 7 A. C. tūbos, 
Dynamic speakeris, kaina 

su viskuo už 5149

Bet kurį iš paduotų aukščiau 
linkėjimų galima pasiųsti pa
telefonavus Western Union Te- 
’egrafo ofisui. Už tą pačią 
kestį padedama adresas ir 
das su pavarde.

Platesnių informacijų 
siuntimo pasveikinimų su šven
tėmis galima gauti artimiausia
me jums \Vcstern Union Tele- 
graph ofiso.

Tapo padarytos sutartys su 
didžiuma užsienio telegrafų or
ganizacijų, idant galima bute 
lųsti pasveikinimų su Kalėdo

mis ir Naujais Metais telegra
mos nupigintomis kainomis.

Western Union telegrafų 
kompanija pasiųs tokias pasvei
kinimų su šventėmis telegramas 
už $1.25 praktiškai kuone į 
visas Europos šalis, ši kompani
ja yra tam tikslui sudariusi 16 
pasveikinimų, ir bet kurio iš jų 
pasiuntimas lekaštuos siuntė
jams tik $1.25. Pasveikinimai 
gali būt įteikti adresatams an
glų, franeuzų, vokiečių * arba 
olandų kalbo; taipjau už lą ]>a- 
čią kainą 
bile vieną 
džių danų 
n i ją arba 
telegramų
Tunisą ir Algeriją kaštuos siun
tėjams $1.50. Telegramos Itali
jon bus siunčiamos anglų arba 
italų kalba.

štai tie pasveikinimai:
1. Linksmų Kalėdų ir Lai

mingų Naujų Melų; 2. širdin
giausi musų visų linkėjimai Ka
lėdoms; 3. Geriausi linkėjimai 
Kalėdoms ir Naujiems Melams;
4. Meilė ir geriausi linkėjimai 
Kalėdoms- ir Naujiems Metams;
5. Meilė ir geriausi linkėjimai 
Kalėdų ir Naujų Metų laiku vi
siems namiškiams; 6. Links
miausių Kalėdų ir laimingiau
sių Naujų Metų Jums ir Jūsų 
šeimynai; 7. Visi siunčiame 
meilę ir švenčių linkėjimus; 8. 
Tegul laimė ii’ sveikata tarnau
ja Jums per Kalėdas ir visus 
Naujus Metus-; 9. Norėčiau bū
ti kartu su Jumis per Kalėdas 
ir Naujus Metus: 10. Tebūnie 
J imi s Kalėdos linksmos o Nauji 
Metai laimingi ir sėkmingi; 11. 
Ačiū už gerus linkėjimus, tą 
patį veliju Jums; 12. Geriausi 
linkėjimai laimingiems ir pa
sekmingiems Naujiems Metams; 
13. Tegul Nauji Metai žada 
Jums sveikatą, laimę ir gerbū
vį; 1 I. Draugams už jurų siun
čiame linkėjimus linksmų Ka
lėdų ir laimingų ir pasekmin
gu Naujų Metų; 16. šiuo šven
čių sezonu mes ypatingai bran
ginain širdingą jūsų draugingu
mą ir siunčiame geriausius 
lir k<~J mus Kalėdoms ir Nau
jiems Metams.

Kadangi šiuo laiku daug 
žmonių serga infhienza ir su
sirgimų skaičius ta liga ne ma

tėt daugėja, lai kai ku- 
mokyklos uždaromos ir 

paleidžianti šventėms 
ne kad kitais metais, 
tas mokyklas* tik po

Džiurė pripažino moteriškę 
esant nesveiko proto po to, kai 
liudymus davė Dr. Gerty, psi- 
cl tepalinės ligoninės superin
tendentas.

Mat, komunistai yra pratę 
girtis ir jie savo molio motie- 
jus vadina dideliais artistais. 
Tie jų išgarsinti vyrukai ir 
mano, kad jie toki ir yra, kaip 
juos garsina. Už tai ir ima vai
dinti tokias roles, kurioms jie 
visai netinka. Pavyzdžiui, Ber- 
tramo Lacey, dvaro poeto, role 
lengvutė ir nesunkios dainos. 
Vaidino ją bolševikų vadinamas 
kaip didelis “artistas“, p. Beb
rą. Jis tai rolei visai netinka, 
nes visi jo vaidinimo gestai

TRUSTINft KOMPANIJA

1110 West 35th Street
■ ' ' ■

Chicago
Valstijinis Bankas

ti lą “Vanago 
kitaip sakant — 
tyti juokus ir 
arba žiūrėti j 
katu ras, tai įkiškite vieną do
lerį į laišką ir siųskite.

“Margutis”, 3210 So. Ilalsled 
St., Chicago, iii.

Jie jau padarė “Crist 
mas shoping”

KIEK KAINUOJA IMITACIJA?
Dabar publikai yra siūlomi jvai- 

rus vidurių tonikai, bet kiekvienas, 
kuris žino originalų j j, patikimąjį

TRINERIO
KARTŲJĮ VYNĄ 

atmes juos visus su panieka. Jus 
galite užsimokėti perdaug brangią 
kainą už priėmimą imitacijos, nes 
vra daug lengviau pražudyti svei
katą, negu ją atgauti! Trinerio Kar
tusis Vynas yra padarytas iš cas- 
cara ir kitų augmeninių dalykų, ku
rie išvalo vidurius, iš diastatinio 
molto, kuris pagreitina virškinimą 
ir tyro raudonojo Calif. vyno, ku
ris atgaivina jūsų sistemą. Visose 
aptiekose. Del nemokamo sempe- 
lio (tik vienas šeimynai) rašykite 
Jos. Triner Co., 1383 So. Ashland 
Avė., Chicago, 111. Trinerio 1929 
m. Sieninis Kalendorius su gražiu 
kalnų vaizdu ir 8 gražiais sostinių 
vaizdeliais, yra tikrai puikus. Jūsų 
vertelga duos jj jums dykai —• 
arba rašykite Jos. Triner Co. įdė
dami 10c dėl persiuntimo lėšų.

Majestic Radio su Super-Dyna. RA
mic speakeriu, 71 modelis.......  3 I O I «UU

$160.25

Tarp Chicagos
Lietuvių ||
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

P. Lulu Raben-Mice- 
vičienės mokinių 

koncertas
Baso—Nora

Praeito |M‘niktadienio vakarą 
turėjom progos pagal pakvieti
mą ponios Lulu Raben-Micevi- 
cienės, artistės-smuikininkės ir 
muzikos mokytojos, klausytis 
jos namuose koncerto, kuria
me ji prezentavo du savo jau
nus mokinius, A mele Sablotny, 
pianistę, ir Adomą Micevičių, 
smuikininką.

Svečių susirinko apie 30, ir 
(S-tą valaibdą p. Raben-Mcevi- 
čienė, padalinus tam tikrus nu
pieštus ir originalius progra 
mus, pradėjo koncertavimą. 
I*rograme buvo septyni atskiri 
numeriai, kuriais jauni moki
niai turėjo progos parodyti ką 
įgimtas muzikalumas su gera 
mokykla ir pasiryžimu siektis 
muzikoje reiškia.

Panašus naminiai koncertai 
yra pageidaujami jauniems mo
kiniams, kadangi duoda jiems 
progos išeiti prieš žmones, pa- 
ro<tyti jie |>>*<>K'i'e»u«>j» ir
(priduoda! jiems dauginus ener
gijos mokintis. Jaunimui ypa
tingai tas yra reikalinga, o kuo
met programas yra taip rui>es- 
t ingai prirengtas, kaip p. Ra- 
•ben-Micevičienės praeitą penk
tadienį, tai ir suaugusiems klau
sytojams yra malonumas.

Po koncerto p. Raben-Micevi- 
čienė pakvietė svečius prie ar
batos, ir taip sau maloniai už
baigom vakarą svetinguose pp. 
Micevičių namuose.’

Nubaudė Lesnickį
Prieš kiek laiko Chicagoj 

buvo pradėjęs plačiai skelbtis 
V. Lesnickis (Korester). Jis vis 
ieškojo Continental Tea kom
panijos krautuvėms manadže- 
rių. Sakė, kad ta kompanija 
esanti inkorporuota Pennsylva- 
nijcs valstijoj ir turinti visą 
grandinę krautuvių.

Žmonių, kurie norėjo groser- 
nių manadžeriais tapti, atsirado 
nemažai. Lesnickis reikalavo, 
kad kiekvienas jų padėtų $500 
užstato. Vienuolika žmonių tai 
padarė. Tarp jų ir p. Jurgis 
Variams, 8225 Calumet avė. 
liesa, kiekvienas jų gavo dar
bą, l>et neilgam. Lesnickis pa
prastai parduodavo krautuves 
ir manadžėriai netekdavo dar
bo. Jie, žinoma, bandydavo at
gauti savo Įdėtus pinigus, ale 
Lesnickis grąžinti nesiskubin
davo. l okį jau šposą jis iškirto 
ir su p. Varianiu.

Kuomet p. Varianis pareika
lavo savo $500, tai Lesnickis 
nusiskundė blogu bizniu ir pa
reiškė, kad galėsiąs atmokėti 
tik pusę tos sumos. Kitą pusę 
Varianis turėsiąs dovanoti.

Tų puriu tymą. p. Varianis at
metė ir patraukė Lesnickį j 
teismą. Byla buvo nagrinėjama 
pas teisėją Alegretti. Teisėjo 
niufsprendis buvo toks: Lesnic
kis turi grąžinti Variantui $500 
arba ijti į kalėjimą. Kadangi 
iki paskirtos dienos pinigai ne
buvo grąžinti, lai Lesnickis la
po pasodintas į kalėjimą. —S.

Patirta kad
Kai kurių Chicagos lietuvių 

vaikai vakarais bastosi gatvėse, 
užkabinėdami praeivius, teršda
mi krautuvių langus ir prakti
kuodami laukinių žmonių pa
pročius bei lavindamiem bandi
tizmo. Patartina tėvams prilai
kyti savo vaikučius namuose 
po priežiūra, kad juos išauk Įė
jus tikrais lietuviais ir šios ša
lus gerais piliečiais.

*• * ♦
Vienas bolsevikėlis Detroite,

praradęs kandidatūrą j lietu-1 nas liaus Striuke , su Mariu
viškiKs šnipus, pradėjo kitus, 
jam nepatinkamus asmenis šni
pais įtarti. O kad save patei
sinti, jis sako buk tai sužino
jęs nuo tūlo kunigo, kurio da
bar Detroite nėra. Na, ir ko 
daugiau galima iš bolševiko ti
kėtis. 

♦ * *
Tūli lietuviški iš namų j na

mus bėgiojantys agentėliai per
spėja žmones, kad nesiduotų 
agentams apgauti. Jie elgiasi 
taip, kaip tas žydas, kuris pra
einančiam pro jo krautuvę ta
rė: “Nu, Juozai, kam tau eit 
pas kitą žydą pirkt. Aš neno
riu, kad jis tave apgautų. Eikš 
pas mane!" Reiškia, ir jis gali 
taip padaryti. 

* ♦ ♦
Bolševikuojantys lietuviai, 

kurie su keleis doleriais prisi
deda prie bent kokio biznio ir 
porą kartų pasiskelbia Mask
vos organe, po trumpo laiko 
persitikrinę pasako: “Aš ir 
maniau, kad iš to bizniaus bus 
mažai naudos.”

* ♦ *
Yra dar ir tokių biznierių, 

kurie dėl savęs reikmenes per
ka pas svetimtaučius, esančius 
kitoj daly miesto. Bet atėju
sio pas juos pirkti kaimyno lie
tuvio biznieriaus, jie nepamir
šta paklausti: “Na o kaip biz
nis?”

— Vairomanis.

SPORTAS
K. Požėla laimėjo

Ket vergo vakare Coiiseunie 
K. Požėla ritosi su “Toots“ 
Mondt, kvienas geriau
sių ristikų. Rislynėms buvo pa
skirta 30 min. Ir kadangi per 
tą laiką Požėla ėmė viršų, lai 
jis tapo pripažintas laimėto
ju.

Vyriausioj poroj ritosi milži-

1GNACAS STENCELIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gruodžio 11 d., 7 vai. vakare, 
1928 m., sulaukės 60 m. am
žiaus, gimęs Lietuvoj,^ Kve- 
dainiu parap., Tauragės aps., 
Amerikoj išgyveno 30 metu. 
Paliko dideliame nuli u d i m e 
moterį Marijona po tėvais Ku- 
zminskaitė, tris sūnūs Alber
tą, Tamošių ir Kaimierų, ir 
vienu dukterį Barbora po vy
ru Aušrienė, žehta Ė. Aušra 
ir 5 anukus, tris marčias, bro
lį Franciškų ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi Lule- 
vičiaus koplyčioj, 3103 S. Hal- 
sted St.

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

Visi a.a. Ignaco Stencelio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė, 
Marčios, žentas ir 
(rimines.

laidotuvėse patarnauja gra
borius Lulevich, Tel. Victory 
1115.

JURGIS STANKŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 13 d., 9:45 vai. va
kare, 1928 m., sulaukęs 3*1 m. 
amžiaus, gimęs Berčiūnų kai
me, Naujamiesčio parap., Pa
nevėžio apsk. Paliko didelia
me nubudime moterį Barborą, 
sūnų Kazimierą, dukterį Bro- 
nise, seserį Adčlą Slanikunai- 
tę po vyru Sonkienė ir gimi
nes. Lietuvoj paliko motiną, 
seserį Ančlią ir du broliu Ga
sparą ir Valerijoną. Kūnas 
pašarvotas randasi 5421 So. 
Hamlin Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Grupdžio 17 d., 9 vai. iš ryto 
iš namų j St. Goll’s parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Stanikuno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esal nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė ir 
Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius Adomaitis.

Plėstina. Stcinke pralaimėjo 
pirmą susikibimą, bet laimėjo 
paskutinius du. Tokiu bildu jis 
tapo paskelbtas laimėtoju. Ma
noma, kad dabar Steinke turės 
ristis su pasaulio čempionu Ed. 
Lewis.

Roseland

Rytoj Goklen Stair basket- 
bolo jauktai Strumilo svetainėj, 
2 vai. ]x> pietų, los basketbolą. 
lAHigvasai jauktas los su Klan 
Boosters iš VVhite, Ind. Sunkia- 
sis jauktas los su Chicago In
diana Y. M. C. A. State Gha'nip.

Daugelis roselandiečių ren
giasi eiti pažiūrėti, kaip starie- 
čiai ginimais su čempionais. N,
—-............ . —x J • ■!■■■— ■■■ ' ■ ■■■■ K / M.

PRANEŠIMAI
Gruodžio 16 d., sekmadieny j, 

SLA. 226 kp. jaunuoliai kartu 
su mokytojais nusiims paveiks
lus- Todėl visi, kurie lanko 
jaunuolių mokyklą bukite pasi
ruošę. Po pamokos, apie 11:30 
vai. ryto tiesiai iš svetaines ei
sime pas fotografą.

—K. čepukaa.

Dr-jos 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 
bu« rin kiniais naujos valdybų.*

---- V aldyba.

Joniškiečių Labdarybe# ir Kultū
ros Kliubo priešmetinis susirinki
mas įvyks J. Grigaičio svet., 4456 
So. Westem Avė., 1:30 po pietų. 
Gerb. Draugai ir draugės: malo
nėkit atsilankyt į sekanti susirinki
mą, nes bus valdybos rinkimas se
kantiems metams. Be to, yra svar
biu reikalų kuriuos turėsit apsvars
tyt. —Valdyba.

JUOZAPAS JURŠA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 14 d., 12:15 v. ryte, 
• 1928 m., sulaukus 42 m. am

žiaus, gimęs’ SVėPčioniu apsk., 
Daugėliškiu parap., Kupiškiu 
kaime, Amerikoj išgyveno 16 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Heleną po tėvais 
Gclaitė, 3 sūnūs, Juozapą 9 
m., Kazimierą 6 m., Aleksand
rą 4 m.. Gimines Kazimierą 
Leoną, Kazimierą Juršą, Ed 
vardą Cfcčną, Kristopą ir 
Emelija Kamarauskas. Lie
tuvoj du broliu ir seserį. Kū
nas pašarvotas randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Gruodžio 17 d., 8 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios j 'šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero karines.

Visi A. A. Juozapo Juršo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamo,
Moteris, Vaikai ir Gimines.

Ijaidoluvėse patarnauja grabo- 
.rius Eudeikis, Tel. Yards 1741

PADftKAVONĖ

KAZIMIERAS K.
STRZYNECKIS

A. A. Kazimieras K. Strzy- 
neckis, kuris mir6 Gruodžio 4 d., 
7:30 vai. vakare ir palaidotas 
tapo Gruodžio 7 d., 1928 m., o 
dabar ilsis Lietuvių Tautiškose 
kapinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkavol tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį j tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugam*. Dėkavojame 
Jonui J. Zolpiui už pasakytą 
jausmingą prakalbą, Zolpo kop
lyčioj, p. Petruševičiui, kuris 
grojo ant smuiko solo ir p-niai 
Keley už jiagiedojimą solo Zol- 
pio koplyčioj, dėkavojame gra- 
boriui L J. Zolpiui kurs savu 
geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo ji j amžinan
tį, o mums palengvino perkąsti 
nuliūdimą ir rūpesčius, dčkavo- 
jame Tautiškų kapinių patar
nautojams už mandagų patar
navimą ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musų my
limas Kazimierai K. Strzynec- 
kis sukome: ilsėkis šaltoj že
mėje.

Liekame nuliūdę,
Moteris Julia, Vaikai ir 
Broliai.

NAUJIENOS, Ohleago, IR
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Bridgeport—Draugijos Rožancavas 
priešmetinis susirinkimas jvyks Ne- 
dėlioj. Gruodžio 16 d., 1 vai po piet, 
šv. Jurgio parap. svetainėj,, 32nd 
Place ir Auburn Avė.

Gerb. draugės turit būtinai atsi
lankyt į šį susirinkimą, nes bus rin-1 
kimus naujos valdybos. Be to, tu- Į 
rime keletą svarbių dalyku nutart.

^Valdyba.

Bridgeportas—Dr-stės šv. Jurgio 
R. susirinkimas įvyks gruodžio 16 
d., 1 vai. po piet, parap. svetainėj. 
Visi nariai malonėkite pribūti, o už- 
silikusieji užsimokėkite mokestis ir 
atsiveskite nauju narių prisirašyti. 
Taipgi bus rinkimas valdybos ir 
darbininkų baliui, kuris įvyks Kalė
dose, gruodžio 25 d., Lietuviu Audi
torijoj. Už neatsilankymą—bausmė 
sulig įstatais. —-Valdyba.

Tautiškos Dr-stės Lietuvos Dukte
rų priešmetinis susirinkimas jvyks 
Nedelioj, Gruodžio 16 d., Mark 
VVhite Sųuare Park svet., 1 vai. po 
picų. Narės turit būtinai atsilankyt, 
nes bus rinkimas valdybos dėl atei
nančiu metų. Nut. Rašt.

Kun. M. X. Mockus ateinantį sek
madienį, 16 d. gruodžio (Dec.), nuo 
2:30 po jiietų, Mildos svetainėj, 3142 
S. Halsted St., kalbės temoj: “Duk
tė Dievo Pagirmlė Dievą. Stebuklai’’, 
šioj prakalboj paaiškės iš kur ran
dasi Dievai ir U. Prakalbas rengia 
Liet. Laisvamanių kuopa. Kviečia 
visus Komitetas.

Leb. G. D. L. K. Vytauto ant 
Bridgeporto priešmetinis susirinki
mas jvyks Nedėliok Gruodžio 16 d., 
12 vai., Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Visi nariai 
teiksitės būtinai būti laiku, nes ran
dasi daug svarbių reikalų apsvars
tyti ir bus renkama valdyba 1929 m.

V. Kocevičia, nut. rašt.

Graboriai
A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k! t i visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

2205 Lake St.
Tel. Mclrose
» Park 797

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI

Didysis Ofisas: 
1605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi- 
sokiemą reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborius ir 

Bataemuotojas

2314 W. 28rd PI. 
Chicugo, III.

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

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U S E R K A

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

SUto Bank

Moterys ir mergi- 
■■ ‘ . J

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

North Side.— SLA. 226 kp. Jau
nuolių skyrius laikys saVo regulia- 
res pamokas Nedelioj, Gruodžio 16 
dieną. Po pamokų bus nufotografuo
ta visi, kurie lanko šias pamokas. 
Nepamirškit visi apsilankyt.

—B. S m alelis.

LSS 81 kvopoH mitingas jvyks šian
die nuo 8 vai vakaro, Liuosybės 
svet., 1822 . Wabansia avė. Visi na
riai prašomi laiku atvykti. Bus- kuo
pos valdybos rinkimai.

J. Lapaitis, rašt.

Liettivės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory XI15 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Akių Gydytojai 
i 

Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 S't.

Phone Kenvvood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Jkspertae tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bld?., kamp. 18 St. 2 aukltaa. 

Pastcbekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va
karo. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
?k.»n« Canal 0623

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. d’enos ii 
nuo & iki 9 valandai vakare.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res« 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street
Arti N. Cicero Avė. ir Fullerton St. 

Tclephoiie Berkshire 1820
Specialybe — moterų ir vaikų ligos 
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki 9 v. v. 
Nedėhojnis tiktai iki 12 vai. dienos

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.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos :

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaiikee Avenue, Room 209 
Kampas Nortb Avė. ir Robey St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

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

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

II 11

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Rea. 6660 South Arteslan Avenna 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

vhieago, III.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

____________ CHICAGO, ILL

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos : 

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

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

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

Tel. Hemlock 8151

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

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

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienoa.

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tek Republic 7868 
CHICAGO, ILL

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

Tek Brunsroick 0624

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

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

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2- -4 po piet ir 7—9 vai. vakaro 
Telefonas Ganai 1912 

KfeSid'-u< e Tel. FairfaA 63hJ

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolpb 6800

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredoa vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

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.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubov 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St. 4 

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

Pėtnyčloa

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tek Central 2978

Namų Tek Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS . 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tek Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple SL 
i Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Tahnan A v.
Tel. Prospect 3525.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisns 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vietą 

3323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 rytu
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Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Financial
Finanaai-Paskoloa

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia - —   — - - — — z -    — — - -

Kriaučių lokalo 269 
valdyba išrinkta

Komunistu jėg.is visai 
sies. Unijų griovikai 
neranda sau draugų

sudilti- 
niekur

Gintarai
Gintarai

Iš Pat—
Palangos

Chicago. gruod. 14. 
čia įvyko valdybos 
kriaučių lokalo 269 ir milžini
ška balsų dauguma tapo išrink
ti šie žmonės:

Pii mininku—J. Bočiunas, 
Vicepirmininku— I.

Kalėdos jau čia pat — pirktiee 
Kalėdų prezęntai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražlausių 
gintarinių karolių įvairiausių rųšių, 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako
čių, cigarnyčių ir kitų gintarinių 
įvairybių. Pirma gintarų siuntinį 
tik ką aplaikėm iš PALANGOS — 
greitu laiku gausime dar daugiau. 
NuoAirdžioi kviečiam visus lietuvius 
— vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkimui gintarinių reik
menų.

Pas mus taipgi galima gauti kn-
( '.erini lis- lėdinių laiškų, atviručių, sieninių 

kalendorių, visokiausių knygų ir tt.
Kreipkitės į —

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

V a kai* 
rinkiniai

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku Ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ 
2842 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Musical Instruments 
Muzikos, lnwtrUmentai 

PIANAI, PIANAI, PIANAI

Einam iŠ biznio, turim išparduot 
savo 
totų pianų, kurie bus parduoti už 
labai žemą kainą. Mes turime ke
letą vartotų player pianų už $75, 
$100 ir $125. Mes duodame suolel; 
ir 50 rolių su kiekvienu pianu. Vi
si planai garantuoti iš dirbtuvės 25 
metams. Atdara nedėlioj nuo 9 v. 
iki 1 vai. po pietų.

5124'So. Ashland Avė.

įam iš biznio, turim išpa____
didelj staką naujų ir biskį yar-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

4616 So. Westem Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 po 5 kambarius 
karštu vandeniu apšildomas, ar»u •»- 
lo trimingas, 29 pėdų lotas.

4432 So. Califomia Avė. 
Arba šauk JACOBSON,

Virginia 1010
PARSIDUODA Soft Drink Par- 

lor su namu ar be namo. Visas biz
nis arba pusė. Atsifiaukit

6101 So. Racine Avė.

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pn- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyri) teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
įstaiga pigiai. Turiu parduot, nes 
turiu kitą bizni. 2001 W. 17th St.

Radios

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

įstaiga. Turiu parduot iš priežasties 
ligos. Kaina prieinama

3801 So. Robey St.
UŽ DYKA demonstravimas ant nau

jo MAJESTIC Radio. Aptarnavimas 
per Majestic expertus dovanni per 
visą laika kiekvieno čia pirkto seto. 
Patarnavimas kitur $1.50 už pašau
kimą. Atwater Kent, Radiola ir kiti.

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phone Grace 5267

5y2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imą morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.

NEGIRDĖTI MAINAI
PARDAVIMUI grosemė ir saldai

nių krautuvė. Priežastis pardavimo 
—turiu du bizniu.

1600 So, Union Avė.

Išsimaino kampinis, bizniavus, mu
ro namas, 2 Storai su 6 flatais, extra 
lotu ir 2 karų garažu. Namo paran
kamai valiausios mados. Kaina $56,- 
000, arba mainysiu ant didesnio pri- 
vačio namo^ didelio furniture storo, 
garažo, farmos, gasolino stoties ar 
summer resorto. Namas turi būt par
duotas ar išmainytas Į trumpų laiką.

ry-

Bertašius,Finansų sekr.
Maršalka -'P.
Korešpondvittii' X. Saikus.

Į Pildomųjų Tarybų: B. Sma- 
lelis, V. Barkauskas, A. Bulis, 
A. Baciavičius, A. Žile, I. Dali
nis ir K. Budria. Jungtinės Ta
rybos delegatais: E. Prusis, M. 
Beigo, A. Čepaitis, .1. Bočiunas’, 
M. GinLnenė, A. Kcdzel, .L 
Markus.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

Įdomu b d s nažvnTeti, kad
šiuose rinkimuose komunistai 
(teisingiau pasakius: unijų ar
dytojai) statė nepilną “sleitą” 
savo kondidatų ir koncentravo 
savo balsus ant mažo skaitliaus me, apdraudoje, laivakareių 
kandidatų, bet vistiek nieko ne
pešė. Išrinktieji žmonės gavo Ketverge ir Šubatoj iki 9 vai. vak.

GERAS PATARNAVIMAS ‘

Room 607
192 N. Clark SL Help Wanted—FemaTe^

Darbininkių Reikia

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’4 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2281 West Divis’on St. “upstairs” 

Tel., Armitage 1199

REIKALINGA mergina prie 
mu darbo, geras mokestis.

JUSTIN MACKIEWICH,
2342 So. Leavitt St.

Canal 1678

na-

RUDENINIS PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

Freshman, Atwater Kent, Mohawk, 
Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 
kontrolė, 5, 6 ir 7 tūbų, pigiai. 
Rumbler Superhetrodyne ........... $25
World tūbai, garantuot! ........... 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
— ~ y*

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

4631 So. Paulina St.

PARDAVIMUI Rooming House 
12 kambarių su visais įrengimais, 
geras biznis, ruimai visada išren- 
duoti. Atiduosiu už teisingą pasiū
lymą. 1116 W. Washington Blvd.

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

Automobiles

PARDAVIMUI Soft Drink jslai- 
ga. .Senai uždėtas biznis, gera vie
ta dėl biznio.
5137 Wentworth Avė., Chicago, III.

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

mainime, pirkime, pardavime turto, 
mortgečh; reikaluose, raštų padary- Morgiciai pirmi ir antri 
me, apdraudoje, laivakareių bei pi- 6 nuošimčiais padaromi i 24 
nigų siuntime: KREIPKITĖS: kas- valandasnigų siuntime: _____________ __
dien iki 6 vai. Vakarais Utaminke,

6 kartus daugiau balsų, negu 
komunistų “sleitas”! O juk dar 
nesenai jų jėgos šiame lokale 
buvo nedaug mažesnės.

Reikia dar pastebėti, kad lo
kalo nariai pradedo tinkamai 
įvertinti tų griovikų darbus. 
Juo jie labiau šėlsta norėdami 
pakenkti savo organizacijai, 
kuri jų reikalus gina, tuo la
biau puola jų įtaka, ir vis ma
žiau žmonių jie gali pasigauti 
ant savo meškerės. O tai 
geraa ženklas. — Rep.

S. L. FABIAN & CO

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

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO
BIZNIS DIDELIS

yra
GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per

taisyti katilai fumisai, grotos — 
vandenio itaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.. 
Tef. VJrtrry 9634

North Side
Rytoj, sekmadieny, gruodžio 

1G <L, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 226 kuopos jaunuo
lių skyrius turės svarbią die
ną: bus imami paveikslai visų į darbus: 
jaunuolių, kurie lanko pamokas 
dainų ir lietuvių kalbos. Taigi, 
jaunuoliai, nepamirškite pasi
rėdyti, pasipuošti ,ir būtinai da
lyvauti pamokose. O po pamo
kų bus imami paveikslai. B. S.

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bilc kada ir Lile kur. Dykai apskuit- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darbų mieste. Kedzie 5111.

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo 

: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 Nortn Halsted Street 
Tel. Buckingham 503 <

CLASSIFIED ADS

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
RE A L ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

Educational
Mokyklos

MOKINKIS BAKBERYSTF.S AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informacijų Aauk 
arba raiyk INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE, 672 W. Madison St.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
korn malevų, popierą, stiklus ir 

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

tt.

valandas 
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 

3335 So. Halsted St.

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

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

Co.

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

1726 W. Chicago Avė.
Kampas Hermltage Avė.

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. Chicajęo Avenne, 
Dept. 7 

Chicago, III.

PAIEŠKAU savo brolio Grigo- 
riaus Varnagio, paeina iš Varnių 
para0., Ragenų kaimo. Girdėjau jog 
gyvena kur nors apie New Yorką. 
Turiu labai svarbų reikalą, prašau 
jo paties arba kas apie Ji žino pra
nešti, busiu dėkinga. Domicėlė Nor- 
butienė, (po tėvais Letakaitė), 1618 
So. Union Avė., Chicago, III.

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

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

o 
y-

REIKALINGA moteris dėl skir
stymo skudurų. 1017 S. Fairfield Av.

For Reni
PASIRENDAVOJA garažas dėl 

40 automobilių. 4240 So. Western 
Avė. Klauskit Walter’s Home Ba- 
kery. 4159 So. ęempbell Avė.

REIKALINGAS flatas 2 ar 3 kam 
bariu. NAUJIENOS. Box 1048.

PASIRENDUOJA 4 ruimai ir ga
ražas už gana prieinamą kainą.

3123 So. Emerald Avė, 
2-ros lubos užpakaly

PASIRENDAVOJA Storas. Patogi 
vieta dėl bučemės arba grosernes. 
Yra dviejų karu garažas. Kreipki
tės 3128 Auburn Avė. Chicago, III.

■ I ■■■■■—■ ■ ■ ....... sy I ....... ........ ..

RENDOS nupigintos, 4 kambariai 
71st ir Morgan. N. W. kampas. 4 
ir 5 kamb. 3841 66th St. 6 kamb. 
5438 Blackstone Avė. nuo $30 iki 
$70 į mėnesį.

J. SINKUS and CO., 
6959 So. Halsted St. Normai 4400

Furnished Room s
KAMBARYS rendai didelis ir švie

sus, apšildomas, vėliausios mados, 
parankiausia vieta vienam ar 2 vai
kinam ar vedusiai porai su valgiu 
ar be. Yra garažas.

6384 So. Sacramento Avė.

FURNIŠIOUTI kambariai dėl 
rendos. Kainos nuo $2.00 iki $3.00 
į savaitę. 1622 So. Halsted St.

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

Essex, Forde, 50 kitokių dėl pasi-
Mcl^ERMOTT MOTOR SALES

7136 So. Halsted St.

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

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

RENDAI kambarys vyrams, ve
dusiai porai arba našlei, kad ir su 
vaiku. 1921 Canalport Avė. Ant 
pirmų lubų iš fronto.

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

PARDAVIMUI grosemė ir smul
kmenų krautuvė. Yra 3 kambariai 
pragyvenimui. 4550 So. Wood St.

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė iš priežasties nesutikimo part
nerių. 3002 W. 41st St.

Aš TURIU paaukoti savo vėliau
sio modelio Buick sedaną, pilnai į- 
rengtą. Mano važiuotas tik 9,000 
mylių. Kainavo beveik $2,000 tik 
trumpą laiką atgal. Nauji tairai, 
maleva gera, bumperiai, spare ir 
daug kitų extras. Karas yra taip 
geras, kaip tą dieną kai jį gavau. 
Reikia pinigų. Aš priimsiu $200. 
Nnmie nedėlioj visą dieną. 
2231 No. Kedzie Avė.

PARSIDUODA saliunas. Priežas
tis pardavimo —turiu du bizniu. 
Parduosiu pigiai. 3152 S. Wallace St

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

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Apt. 1

PARSIDUODA 5 pasažirų Nash 
sedan, 1927 ijnędeį, mažai vartotas, 
atrodo kaip naujas. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant biznio arba 
lotų. 3121 So. Halsted St.

CHEVROLET sedanas, paskiausia 
modelis, kaip naujas. Pirmos klesos 
padėty. Mano važiuotas labai ma
žai. Turiu parduoti tuojaus. Priim
siu $225. Turi šildytoją ir visai 
naujus balon tairus. Didžiausias 
bargenas Chicagoj. Galima matyti 
nedėlioj, 3645 W. Polk St. Ist floor

BARGENAS. Parsiduoda restau- 
rantas, geroj vietoj, 10 kambarių 
pagyvenimui, renda pigi, $40 j mėn.

1403 So. Jefferson St.

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

PARDAVIMUI bučerne ir gro- 
sernė su kambariais, garu apšildomi, 
geras biznis, geroj vietoj, ilgas ly
nas. Renda $40. Priežastį patirsite 
ant vietos. .

Tel’ Yards 6657
iki 9 v. ryte, vakare po 9 iki 11 v.

PARSIDUODA Soft Drink Parior 
tarpe dirbtuvių. Gera vieta, pigi 
kaina. 4658 Archer Avė.

PARDAVIMUI labai pigiai l)u- 
čemė ir grosernė, biznis išdirbtas. 
Arba parduosiu atskirai fixtures.

658 W. 123ixi St.

DU TŪKSTANČIAI DOLERIŲ 
KALĖDŲ DOVANŲ

žiūrėkit, dvejų pagyvenimų, dide
lio saizo 6 ir 6 kambariai, 30x125 
lotas, arti dviejų Street car linijų, 
netoli Marųuette Parko, antri me
tai kaip statytas, karšto vandenio 
šiluma, šitas namas kainavo pabu- 
davot $17500, parsiduoda už $15500 
ir 2 karų garažas uždyką, tik pa
statytas. Paskola ilgam laikui, rei
kia tik $4000 cash. Nupirkę Šitą na
mą tik jau galit linksmai Kalėdas 
ir Naujus Metus švęst.

Atsišaukit
6921 So. Westem Avė.

Michiulis
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui
FARM A 300 akrų, 30 galvijų, fi 

arkliai, mašinos, žeme gera, budin- 
kai geri. Arti miesto. Kaina $12,000, 
pusę įmokėt. 2147 Webster Avė.

Slauzis

ATYDA BIZNIERIAMS

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytoju 
3106 So. Halsted St. Chicago, III.

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

MORGAN’S KEY SERVICE, 
f>4 W. Ohio Št./'fei. belaware 3441

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
rėčiau pasimatyti. Pranciškus Mic
kus, 1618 So. Union Avė., ‘Chicago, 
III.

RENDON kambarys, šviesus, ap
šildomas, vienam ar dviem vaiki
nam, be valgio. Yra visi paranka
mai. 6645 So. Talman Avė.

KAMBARYS rendon, x apšildomas 
su visais įrengimais.

. 6881 So. Rockwell St.

RENDAI kambarys apšildomas— 
vyrams. 3240 So. Emerald Avė.

Amerikos Lietuvių Mokykloje

Ateikite įsirašyti šiandien i)

Financial
Finansai-Paskoloa

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

RENDON kambarys vaikinui ar 
merginai, vienam ar dviem.

3214 So. Union Avė. 2nd fl. •

PASIRENDAVOJA kambarys dėl 
vieno vaikino. Pigi kaina. 819 W. 
34th PI. 1-mos lubos iš užpaklio

Miscellaneous for Sale

SOUTHERN Illinois mine run an
glys. dideli šmotai, pristatomi veži
mais $6.50. Del kainos kitų anglių 
mtelefonuokite Bouievard 1086.

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

Matykit
“NAUJIENOSE.”

I

Reai Estate For bale
Namai-žemė Pardavimui

Ar Galima Geresnio

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU) 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbai 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis b 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDEPA’ AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-43 VVashington Blvd.

Paskolos suteikiama 
į vien* dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

PAIEŠKAU Tedaušo Kazruga. 
Atsišaukit greitu la\ku, turiu svar
bų reikalą. Peter Burba, 1500 No. 
Kedzie Avė. Phone Spaulding 0196

Miscellaneous
{vairus

ATYDA ĘUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1821
MR. PARIS.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6788-6716

Aleksandra Reimuntaitė-Studzins- 
kienė, paieško savo brolio Aleksand
ro Reimunto paeinančio iš Kražių, 
Raseinių apskr. P.rieš 1928 metus 
gyveno Chicagoje, paskui išsikėlė i 
kitą miestą. Jeigu butų gyvas ar 
miręs, duokite žinią. John J. Zolp, 
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

Help Wanted—iv/ate
Darbininkų Reikia

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

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

At- 
va-

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

PETRZILEK BROTHERS
1647 West 47th St.

8545 Houston Avė. 
South Chicago, 
Regent 2875

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

Furniture & Fixtures
R akandai-Itaisai _ _

TURIU parduot už storage rendą 
kambarių rakandus, parior setas,4 kambarių rakandus, parior setas, 

valgomojo kambario, miegruimio ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2000. Parduosiu tik už $195 
mokant pinigais ant syk., BURKE 
STORAGE CO., 4832-84 W. Madison 
St.. Tel. Mansfield 0127.

Pagražinkit savo namą
Ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2875 
ir paprašykit Landscape Dept 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojamo visą musų darha. ap
mainome dykai Patyrę medžių g y 
dytTv. St. MICHAEL A Co.

Not Ine.
8545 Houston Avė. 

Tel. Regent 2375 
PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

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

PARDAVIMUI dviejų kambarių 
rakandai. Labai pigiai.

3402 Lowe Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIU RADIO DIRBTUVE
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 Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

Mūrinis namas, Storas, 5 kamba
riai, Mar<|uette Parke. Kaina $13,500

Mūrinis namas 6 ir 5 kambariai, 
karštu vandeniu apšildomas, 2 ka
rų mūrinis garažas. Kaina $8,500

Taipgi turime keletą kitų biznia- 
vų namų ir bungalows už prieina
mą kainą.
MARQUETTE PARK REALTY CO.

2453 W. 71st St.
Republic 4537

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančlakos 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., 81c., 34c. ir 85c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezginių.

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

Chicago. III.

Business Chances
PardaidmuĮ Bizniai

PARDAVIMUI kriaučių shapa ir 
Dry Cleaning plantas, gera vieta 
dėl gero žmogaus. Parduodu iš prie
žasties važiavimo į kitą šalį. Pel
ninga vieta. Vienatinė šapa tame 
miestely. Kreipkitės per laišką 
Box 1046, NAUJIENOS.

1) Muro namas, štoras ir 5 fl. 
po 4 kamb., ei., maud., cem. basmt. 
Taipgi 2 maš. garažas. Kaina tik 
$12,000, įmokėti tik $8000, arti Ash
land Blvd.

2 Muro namas 3 fl. po 6 kamb., 
ei., bath, cemt. basmt. Kaina tik 
$9000, įmokėti tik $3000, arti 33rd 
St., Bridgeporte.

3) Medinis namas 2 fl. po 6 kamb. 
Rendos $45. Kaina tik $2500, įmokė
ti tik $1000, arti 35th St., Bridge- 
porte.

4) Kampinis damas 29 p. lotas, 
štoras ir 5 kamb., ei., maud., basmt, 
višk., 2 maš. med. garažas, cem. 
ėlė. Kaina $5500, už tą patį ir geri 
fixturiai. Jmokejimas pagal susita
rimo.

Del informacijų kreipkitės tuo
jaus pas

S L. FABIAN & CO.
309 W. 35th Street

(Arti Halsted)
Tel. Bouievard 0611 arba 0774

4 flatų mūrinis namas po 5 kamb. 
ir 4 karų garažas. Stikliniai por- 
Čiai, aržuolu trimuotas, jmuritos 
maudynės, ugniavietės, knygom 
pos, bufetai, Kewanee boileris, 
sė bloko iki 63 gat., Manjuette 
nor. Priimsiu mažą namą arba 
nj į mainus.

S. PASZKEWICZ, 
6345 So. California Avė 

Hemlock 4555

še- 
Pu- 
Ma- 
biz-

BRIGHTON PARK

Didžiausias Bargenas

PARDAVIMUI naujas bizniavas 
namas su 5 kambariais gyvenimui. 
Gera vieta bile kokiam bizniui. At
šauki! JOE LILEIKA

3818 So. Sacramento Avė.

Naujas mūrinis Storas ir 5 kam
bariai pagyvenimui užpakaly, su 
beismentu, ąžuolu trimuoti. IdealS 
vieta grosemiai, saldainių sankrovai 
ar soft drink parlorui. Randasi 4540 
So. Western Avė. Mes jį valdome 
ir turime tuojaus parduoti. $2,000 
įmokėti, arba priimsim lotą mainui. 
Veikite greitai, nes niekas neras 
didesnio bargeno visoj Chicagoj.

Savininkai.

B. R. Pietkievvicz & Co.
KONTRAKTORIAI

2608 W. 47th St.

Didelis ir Pelningas 
Biznis

MAINYSIU savo biznj, nameli, 2 
ar 3 flatų ant farmos, lotų, biznio, 
ar kitokios nuosavybės. 2031 West 
35th St. Tel. Lafayette 0909.

Savininkas yra priverstas skubiai 
parduot už teisingą pasiūlymą Ba- 
kery Shop su visais įrengimais ir 
kampiniu namu. Taipgi mainysime 
ant jūsų nuosavybės. Kreipkitės 5359 
S. Hermitage Ay. Tel. Prospect3140

PARSIDUODA muro namas 2 po 
5 kambarius, vieno karo garažas. 
6803 S. Washtenaw Avė. Rendos 
$80. Kaina $9500. $500 įmokėt, o 
kitus kaip rendą. Tel. Yards 6657 
iš ryto iki 9 v. Vakare nuo 9 iki 11




