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Tarp Bolivijos ir Paraguaios
.... . THE UmFYOFKilo Vėl Kruvinos KaW&
m 4 a • rr u • UNLVtRSVT/ C( ;U|Tautų Sąjungos Taryba pasiuntė antrą 

kablegramą, graudendama abidvi Pie
tų Amerikos valstybes tarpusavio ki-
virčio dėl sienos taikos keliu išlyginti

Tautų Sąjungos Ta-džio 16. 
rybos paskutinėje sesijoj vakar 
buvo nutarta pasiųsti, ir Fran
cuos užsienio reikalų m miste
ris Briand pasiuntė, Bolivijai ir 
Paruguajai antrą kablegramą, 
kuria abidvi Pietų Amerikos 
respublikos graudenamos tar
pusavio kivirčus.dėl sienos bai
gti ramiu ir draugišku bildu.

Bolivijos karmom e n ė 
puolė paraguajiečius;

paėmė fortą
LA PAZ, Bolivija, gruud. 16. 

— Tarp Bolivijos ir Paragua- 
jos kilo ginkluotas konfliktas. 
Vakar Bolivijos kariuomenės 
dalis puolė paragini j iečių jū-as, 
kurios gruodžio 6 dieną buvo 
paėmusius Bolivijos įsteigta 
Vanguardia fortą ginčijamoje 
Gran Chaso teritorijoje. Tuo 
puolimu bolivijiečiai atėmė iš 
paraguajiečių Boquerono fortą. 
Bolivijos karo ministeris išlei
do šitokį trumpą apie lai pra
nešimą:

“Kadangi Paraguajos kariuo
menė iŠ naujo grūmojo musų 
fortams C.haco teritorijoj, tai 
Įvyko kruvinas susikirtimas. 
Musų kariuomene, nubaudus 
musų priešininkus, užėmė Bo- 
(pierono fortą. Musų kariuome
nė atliko savo priedermę.”

100 paraguajiečiv ir 
bolivijiečių kritę

20

La Paže eina girdai, kad 
Boųuerono forto paėmime bu
vo nukauta daugiau kaip 100 
paraguajiečių ir dvidešimt boli- 
vi j iečių.

Bolivijos vyriausybė įsteigė

Lenkai už tolesnį 
Reino okupavima
VARŠAVA, gruod. 16. —Len

kijos seimo komisija užsienio 
reikalams vakar priėmė suma
lamą dėl taikos garantijų ir dėl 
reikalingumo tęsti toliau Reino 
krašto okupaciją.

Penki girti žmonės nu- 
troško gazu

N’EW AT) B KAS, gruod. 16. 
Vienuose namuose Second avė. 
rado n u troškusius penkis žmo
nes. Tardymas parodė, kad visi 
jie buvo girti ir sumigo, palikę 
neužsuktą gazo įvadus ragelį.

KQRR
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš dalies dėliosi uola ir šal
čiau; vidutiniai, daugumoj pie
tų krypties vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 46° F.

šiandie saule teka 7:12, lei
džiam 4:20. Mėnuo leidžiasi 
9:31 vakąro.

aštrią cenzūrą, kuri jokių ka
ro pobūdžio žinių nepraleidžia.

Tarp bolivijiečių ir pa- 
raguajiečių einanti 

aštri kova
BUENOS AIBES, Argentina, 

gruod. 1(>. Gauti čia prane
šimai iš La Pązo sako, kad 
Gran Cbaco teritorijoje tarp 
paraguaįiečių ir bolivijiečių ka
riuomenių einančios smarkios 
kautynės. Be Boquerono forto,.
bolivijiečiai, suko, paėmę taip- ^leSklO StreSGIliailO 
jau Boįas Šuva tortą. Bolivijos 
karo aeroplanai bombarduoją 
paraguajiečių pozicijas Pilco- 
mavo upės krantuose.

Gabena daug karo me
džiagų Bolivijai

[Atlantic and Pacific Photo 1

Gordon S. Northcott Los Angeles teisine. Northcott prisipažino nužudęs savo vištų farmoj 
septynis berniukus. Jis stovi prie stalo.

Gen. Kaišek prižada LIETUVOS ŽINIOS
per trejus metus iš 

vaduoti Kinus
Girtas veselninkas” 

nušovė žmogų

susikirtimas Tautu w
Sąjungos Taryboj

15 meksikiečių pabėgo 
iš kalėjimo

i Lenku užsienio ministeris kalti
na vokiečius dėl intrygų prieš 
Lenkiją Aukštojoj Silezijoj

HO.USTON, Tcxas, gruod. 
16. — Iš valstijos kalėjimo 
Blue Ridge farmos vakar pabė
go penkiolika kalinių meksikie
čių.

Kova dėl Kelloggo 
taikos pakto ratifi

kavimo senate

<IŽ’O
., Šveicarija, gruo- 
Vakar, paskutinėje

Nugina žinias apie 
Vatikano derybas 

su Meksika

Tūli senatoriai reikalauja pir
ma priimti Jungtinių 
bių laivyno didinimo

Valsty 
biliu e

gruod.

Jei per 
laisvi 
lįstų, 
kirsti

tą laiką Kinai nebusią 
nuo svetimu imperia* 

duosiąs savo .galvą nu

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
16. - Del kilusių 'kiniečių ne
ramumų pr’eš japonus ir rei
kalavimų panaikinti nelygias 
sutartis su svetimomis valsty
bėmis, tautinės valdžios vadas, 
gen. čiang Kaišek, išleido į Ki
nų tautą atsišaukimą, kuriame 
be kita sakoma:

“Tautinė valdžia dirba dėl 
ipanaikinimo nelygių sutarčių, 
bet tai turi būt daroma tvarkin
gai ir teisėtu budu. Smuito 
veiksmai situaciją tik pablogi-

Valdžios dvasia pasilieka tik
rai revoliucinė, ir manome, kad 
netrukus mums pavyks panai
kinti nelygias sutartis. Kinų 
tautai aš duodu prižadų, kad 
jeigu visos nelygios sutartys 
nebus peržiūrėtos ir visi sveti
mų kraštų kareiviai nebus pa
šalinti iš Kinų žemės per tre
jus metus, tai galėsite nukirs
ti man galvą.”

dukters vestu*

dek prisigėrė 
nebežinojo ką

BURBULIAI, Miroslavas. — 
Lapkričio 17 d. šio kaimo stam
bus ūkininkas Navickas iškėlė 
gana linksmas 
ves.

Vestuvininkai 
“baltakės”, kad 
bedarą.

Novicko giminaitis, Beniei- 
kių kaimo gyventojas irgi stam
bus ūkininkas .1. Juknevičius 
sumanė ginklu pasišvaistyti. Iš
ėjęs j lauką ir, norėdamas 
triukšmingai atvykstančius sve 
čius pasitikti, jau iresuvaklyda- 
mas ginklo, iššovė ne Į viršų, 
kaip tai norėta padaryti, o j Na
vicko tarną Gurauską, kuris be 
žado ten pat ir mirė.

Velionis 10 metų paliko žmo
ną su 1 vaikais dideli a tįsiame 
varge.

Nori keltis i v i e n s ė- 
džius, valdžia nekelia

šio vals-

džio 16. - žiemių Centraliniu 
Aigentmcs geležinkeliu pro čia 
praėjo traukiniai, gabenantys 
daug karo medžiagų į Boliviją. Tautų Sąjungos Tarybos sesijoj,

įvyko aštrus susikirtimas tarp 
Lenkų užsienio reikalų ministe- 
rio, Zaleskio, ir Vokiečių užsie
nio reikalą minish rio, Strese- 
ma.uno, dėl voikečių tautines 
mažumos Aukštojoj Silezijoj.

Tas kraštas pirmiau buvo Vo
kietijos, bet ]X> didžiojo karo 

dėl sienos santarvininkai atėmė jį iš vo
kiečių ir atidavė lenkams. • 

Zaleskis kaltino vokiečių 
draugijas Aukštojoj Silezijoj 
dėl vertimo vokiečių savo vai
kus leisti tik į vokiečių mokyk- 

1 las, o ne į lenkų, ir skundėsi, 
straipsnių ir.^.^j Volksbundas (vokiečių są-

Bolivija reikalauja, kad 
Paraguaja atsiprašytą

LA PAZ, grųod% 16. — Boli
vijos vyriausybė paskelbė no
tą, kurią ji pasiuntė Tautų Są
jungos Tarybai kaip atsakymą ‘ 
j pastarosios graudenimus gin
čus su Paraguaja ____
baigti taikos keliu.

Savo notoj Bolivija pareiškia, 
kad ji tik tada sutiksianti pa-' 
vesti ginčą arbitražui, kai Pa
raguaja atsiprašysianti už su
laužymą 10 ir 13 Tautų Sąjun-i 
gos konvencijos i 
užpuolimą \ angliai dia t oi to, ijunga) vedąs tame krašte prieš
kur paraguajiečių jėgos išsker- į j.jją intrygas, kurios gre

sia pavojum Europos taikai.
Slresemannas, vokiečių už

sienio reikalų ministeris, tren
kęs kumščia į stalą, pasako, 
kad tokia Zaleskio kalba esan
ti nepakenčiama. Jis nurottė, 
kaip lenkai persekioja: vokie
čių mažumas Silezijoje ir pa
reiškė, kad jYigu Tautų Sąjun
ga paremsianti lenkų smurtą, 
tai ji prarasianti vieną, o gal 
būt ir daug 
mėjų.
Ateinančioje 

Slresemannas 
nušviesti 
mi; problemą.

MEKSIKOS MIESTAS, gruo- 
džio 16. — Respublikos prezi
dentas Poetes Gil nugina pra
nešimus, busią tarp Vatikano 
ir Meksikos vyriausybės prasi
dėjusios pertraktacijos ginčui 
tarp bažnyčios ir valstybes Mek
sikoje išlyginti, i

Austrai suėmė vėl 
ginklų siuntinį, ėjusį 

į Vengriją

WASIIINGTONAS,
16. — Prezidentas Coolidge va
kar buvo pasikvietęs pas save 
kai kuriuos senato užsienio rei
kalų komisijos narius, su ku
riais jis kalbėjos dėl reikalo 
urnai uatifikuoti Kelloggo “am
žinos taikos” paktą.

'fuo tarpu kai prezidentas 
Coolidge, valstybės sekretorius 
Kellogg ir senato užsienio 
kalų komisijos pirmininkas 
rali stoja už neatidėliojamą 
kto ratifikavimą be jokių 
zervacijų, pačiame senate
kova tarp pakto šalininkų ir jo

Rinkimai Rumunijoj
f ■ ■■■'■'«■ ■ ■■■

Į atstovų rumus išrinkti aš* 
tueni socialistai; komunistų 
neišrinkta nė vieno

dusios daugiau kaip dvidešimt 
Bolivijos kareivių ir sudeginu
sios kareivines.

šmugelis ėjęs vengrų fašistams, 
siekiantiems Vengrijos sos- 
tan pasodinti erc-hercogą Al
brechtą

rei- 
Bo- 
pa- 
re- 

kilo

Norman Thomas ga
vo per 107,000 balsų 

New Yorko vals.
Kiti socialistų kandidatai gavo 

dagi arti 119,000. Komunis
tai vos 10,876 balsų tesurinko
ALBANY, N. Y., gruod. 16.— 

Valstijos sekretoriaus oficialiai 
paskelbtu pranešimu, Socialistų 
.partijos kandidatai į Jungtinių 
Valstybių prezidentus ir vice
prezidentus, Norman Thomas 
ir James Maurer, per pastarus 
rinkimus gavo New Yorko val
stijoje daugiau kaip 107 tuks
iančius, tiksliai — 107,332 ha b 
sų.

Komunistų (vvorkerių) parti
jos kandidatai į tas pačias vie
tas, Foster ir Gitlaw, New 
Yorko valstijoj tegavo 10,876 
balsus1, to skaičiaus 
balsų pačiame New 
ste.

Socialistų Darbo 
Labor) partijos
Ręyn/’.ds gavo 11,859 
vadinas irgi beveik 
stančiu daugiau už 
tu s. i

Socialistų partijos
tas į attorney general, Wm. 
Karlin, gavo 118,797 balsus, o 
kandidates į statė controller, 
Elizabeth Roth, 117,346 balsus.

daugia u savo rė-

Tarybos sesijoje 
žadėjo 

visą tautinių
plačiau 
mažu-

$150,000 gaisras 
riuomenės poste

ka-

VIENA, Austrija, gruod. 16. 
— Vienos uoste policija susekė 
viename Dunojaus upės garlai
vy septynias milžiniškas dėžes 
kulkosvaidžių ir amunicijos, 
siunčiamas į Vengriją. Ryšy su 
tuo areštuota keletas asmenų.

Iš karto buvo spėjama, kad 
tie ginklai ėjo kontrabandos 
keliu Vengrijos valdžiai, tačiau 
Vienos socialistų laikraštis Ar- 
beiter-Zeitung iškėlė į aikštę 
faktų, kurie rodo, kad ginklų 
kontrabanda ėjo ne Vengrijos 
valdžiai, bet vengrų fašistų 
gaujai, uoliai remiančiai arki- 
kunigaikštj Albrechtą, kuris

Tūli senato nariai, senato
riaus Giillelt (rep., Mass.) va
dovaujami, reikalauja, kad kal
bos apie pakto ratifikavimą 
butų kol kas atidėtos į šalį ir 
kad pirmiausia butų priimtas 
Dilius- penkiolikai kreiserių ir 
vienam aeroplanų gabi namam 
laivui pastatyti. Jie bijo, kad 
jei pirma bus ratifikuotas ka
rų atsižadėjimo paktas, su re
zervacijomis ar be rezervacijų, 
tada mažiau beliks šansų pra
vesti laivyno didinimo bilių.

Nugriuvę kalnai sunai
kino du kaimu

HAAGA, Gruod. 16.
Menado, netoli nuo Celebęs sa
los, H olandų Rytų Induose, pra
neša, kad dėl smarkių liūčių 
nugriuvusios nuo kalnų žemės 
ir uolos sunaikino du kaimus. 
Penki žmonės buvo užmušti.

kone 9,000
Yorko mie-

'kandidatas 
balsus, 

visu tuk- 
komunisr

kandida-

' ČARLIS LE, Pa., gruod. 16. 
— United States Army Medical 
Field Service mokyklos sande
ly čia kilo gaisras, pagimdęs 
amunicijos sprogimus, dėl ku
rių gaisro gesinimas buvo la
bai sunkus. Padaryti gaisro 
nuosto' ai siek ir. apie $150,000.

TRAUKINIŲ SUSIDŪRIMAS

grijos sostą.
Vengrų premjeras Bethlen, 

kuris dalyvavo Jautų Sąjungos 
Tarybos susirinkime Lugane, 
gavęs žinią apie kontrabandos 
suėmimą, tuojau išsiskubino į 
Budapeštą. Pakeliuj jis užsuko 
j Vieną, kur per dvi valandas 
konferavo su Austrijos kancle
riu Seipeliu.

Anglija moka karo sko-. 
las Amerikai

Keturi darbininkai užmušti, 
keli kiti sužeisti

CABTHAGE, Mo., gruod. 16. 
— Ties Larussel, 18 mylių į 
rytus nuo čia, susidūrė Mis- 
įsouri Pacific prekių traukinys 
su darbiniu traukiniu. Keturi 
darbinio traukinio žmonės bu
vo užmušti, o keli kiti skaur 
džiai sužeisti.

Derasi dėl atsteigimo 
Anglijos Rusijos 

santykių

LONDONAS, gruod. 16. — 
Anglija vakar sumokėjo Jung
tinėms Valstybėms 9Z milionus 
dolerių karo skolų sąskaiton.

Ligšiol Anglija yra jau su
mokėjus ^Amerikai daugiau kaip 
964 milionuR dolerių, o dar yra 
kalta 4,153 milionus.

TRYS NUSIKAI.TfiI.IAI MIRS 
ELEKTROS KEDfiJ

LONDONAS, gruod. 16.
Eina girdai, nors užsienio de- 
ipartamentas juos nugina, kad 
prasidėjusios pertraktacijos dol 
ats teigimo santykių tarp Angli
jos ir sovietų Busi jos.

BUCHABESTAS, Rumunija, 
gruod. 16. - Vakar Raman i joje 
įvyko senato rinkimai, kurie 
praėjo taipjau rainiai, kaip kad 
ir gruodžio 12 dieną įvykę par
lamento atstovų rūmų rinkimai.

Bumanijos senatas susideda 
iš 150 narių, kurių apie šešios 
dešimtys renkami ne visuoti
niu balsavimu. Rinkimų rezul
tatai bus žinomi tik pirmadienį.

Galutiniu balsų suskaitymu, 
per pastarus rinkinnLs į atsto
vų rūmus valstiečių partija, ku
rios vadu yra dabartinis prem
jeras Julius Maniu, gavo 78 
n u oš. visų balsų ir išrinko 305 
savo atstovus; antra didžiausia 
partija, vengrai, gavo hpie sep
tintą nuošimtį visų balsų; libe
ralai arba buvusio diktatoriaus 
Bratianu partija, gavo penktą 
nuošimtį, o Averescu-Jorgu 
kombinacija — trečią nuošimtį.

Socialistai išrinko aštuonis 
savo atstovus, kuomet komunis
tai, ’ * 
vos 35,000 balsi), i 
vienos vųptos parlamente.

STAKLI9KLS
čiaus dauguma gyventojų dar 
gyvena kaimais. Bet visi gy
ventojai nori ir stengiasi, kaip 
galint greičiau, išeiti į viensė
džius. žmoneliai supranta, ko
kią žalą daro gyvenimas kai
muose: ūkininkauti negalima, 
kaip norima tas nelaimingas 
trilaukis, nė dobilų, nė vikių j 
jį nepasėsi pūdyme.

Popaių, Kritapiškių ir Lepa- 
lionių kaimai jau ketvirti me
tai kaip stengias; išeiti į viensė
džius. Kiek prašymų parašę 
Žemės Tvarkytojui, tačiau nie
ko negirdėti. Manė imti priva-

trūksta.

Užsinuodijo iš vietos 
atstatytas valsčiaus 

sekretorius?
NEMUNAITIS, Alytaus aps

kričio. — Lapkričio 19 d. 
kare išgėrė acto esencijos Ne
munaičio valsčiaus sekretorius 
Kazys .lanauskas. Lapkričio 20 
d. anksti rytą nugabentas j A- 
lytaus ligoninę. Gyvybė pavoju
je

Tikroji nuodijimosi priežastis 
nežinoma, Iret manoma, kad 
tai atstatymas iš vietos.

va-

HAZARD, Ky„ gruod. l(i.— 
visoj Rumanijoj surinkę j Gaisre, kuris čia sunaikino 

zvzvrv ’negavo nė , Combs viešbutį, trys žmonės 
sudegė, o dviejų pasigendama.

Kalėdų Dovanos
7 elegramu

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

JOL1ET, III., gruod. 16. - 
Vietos baudžiamajame kalėji
me elektros kėdėj vakar buvo 
nužudyti trys nusikaltėliai, H 
mirties bausmei pasmerkti dėl 
žmogžudybių.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III
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VASARĄ PRI
SIMINUS

• — —- - * - -

(Tąsa)
Petras ir Jonas apsirengė 

žvejojimui tinkamomis unifor
momis, mumis irgi papuose 
overolzemis (overalls), ilgais 
aulais guminiais batais, o kad 
nebūtų 
v iškaiš 
škulys 
biskuti
vandenėlio, taip sakant, 
liežuviui pavilgyti, 
džiu, mes buvome 
kaip i šiaurini žemgalį keliauti,
tuo gi tarpu musų tikslas bu
vo liktai naktinė ablava-žvejo- 
nė ant “Lullheads.”

šalta apsivilkom lietu- 
skrebeliais ir idant tro- 
nekan kinių pasiėmėm 
čysto, kaip kriikštalo, 

nors
Vienu žo- 
pr įsirengę

••'* >-e WW®W

-'<■*«/ ?.

“Kybokų” karalius Petras ir 
didis žvejys Poška, neturėdami 
kantrybės laukti, kol mudu su 
Jonu busim “reaidy”, ištraukė 
anksčiau, dar saulutei nrnusi- 
leidus. Kada mudu su Jonu 
iškiūtinome iš namų, dienos 
šviesa jau buvo užgesus, nak
ties tamsa laikė apsupus mu
sų žemelę, tad mums pasiekti 
ežerų buvo daug sunkiau, negu 
pirmesniems. Jonas žingsniavo 
dideliais žingsniais, o aš, neši
nas didelę žuvų “turmų”—tar- 
bų, kiūtinau iš paskos. Kol dai 
lindome per tankius, išsiske- 
rečioj tįsius ir visaip susipinu- 
sius krūmus, “baisiai” roman
tiškos eglės, pušys ir drebulės 
savo “švelniomis” rankutėmis 
šakelėmis “apglostė” musų 
veidus ir beržai, alksniai, ka
dagiai, kaiklai ir kitokį kerėp
los desėlką kitų kartų privertė 
kaškietą nusiėmus pasiklonio- 
ti-nukasė kaškietą nuo galvos. 
Bet tas, taip sakant, buvo pusė 
bėdos. Žmogui, turinčiam šiek 
tiek kantrybds, Ibuvo galima 
tatai pakęsti. Bet, kuomet iš
lindę iš krūmų pradėjome puš
keli per Lalų, tai mano kantry
bė biskį po biski išsisėmė ir 
nereikėjo ilgai laukti, kol pra
dėjau savo vadovą garbinti lie
tuviškais žodžiais. O jau ta 
bala klampynė tokia vylinga, 
kad ir gudriausi diplomatų ga
li įklampinti. Atrodo lygi, it 
kokia žaliuojanti lanka, bet 
kada i ja įeini, tai prasideda 
visai ikitcki popieriai—JUimsti 
iki juostos. Ir jeigu susipinu- 
sių žolių šaknų paviršius pra
kiurtų, tai draugas 
pietus valgytum pas

—Jonai, palauk, 
nias tave taip greit

Z • [Atlantic and Pacific Photo)

Auna McMahin piausto gimimo dienos tortą. Jai sukako 107 metai amžiaus. Gyvena ji Kansas
City, Mo. 1 ,

jokios musių paliaubos, be su
siejimo atakavo mumis iš vi
sų pusių. Kadangi mes turėjo
me liktarnę, tai miliortai uodų 

i’r muselių armijos kareivių 
paguldė galvas-sudegė bepul- 
dami į šviesą. Bet 
toms užimti, uodų 
nerolai, lygiai kaip 
t i generolai daro,
metė naujus ir dar didesnius 
pulkus kareivių į frontą. 'lokiu 
budu, parazitų “vaiskus” ne
mažėjo, bet kas kart didėjo ir

žuvusių vie- 
armijos ge- 
kad visi ki- 
beprotiškai

“buli
ui >- 
dar

Im'U

pirmus 
Abraomą. 

Koks vel- 
neša?

kad tam-
Taip sakant, 

čio-

-Ne mano kaltė, 
si a per lėtas esi. 
eini želvio greitumu, 
josi Jonas.

—Mano visa kairė koja sulin
do į dumblą, lad dabar nei žel
vio greitumu negaliu 
teisinausi.

—Bet kam tu kiši 
dar kairę, ten, iš kur 
ištraukti

eiti,

kojų, ir 
negalima 

juokavo Jonas.
jokių juokų neturėtų

būti. Juk pats matai, kad kuo
met dešinę kojų atsispiręs trau
kiu kairę. tai dešine lenda į 
dumblų. O taip besiniurkant 
gali visas įmarmėti į tą bedu
gnę pelkę, — aiškinau aš.

—Atsisėsk ant savo “forty 
aere” tada nuklimpsi ir be di
delio vargo pasiliuosuosi iš 
laisvės,- patarė Jonas.

Nors jo patarimų laikiau 
Muipai, bei vis Hole turčjau 
rokai, kaip ristikas priešo *
hold” uždėtas, pasiraivyti, kol 
ištraukiau koją, palikdamas ba

lą dumblyne. Kadangi batas 
priklausė Jonui, tai jis išgel
bėjo jo gyvybę. Ir taip klanv 
po jom koki ketvirtdalį mylios, 
kol pasiekėm? ežerą. Dasigavę 
prie ežero, Petrą ir Poškų ra
dom nežvejojančius,
uodais ir mažylėmis muselėmis 
kariaujant, 
pribridę prie 
kojom į ją ir 
rui vairuojant 
sėmės į ežero
milžiniška armija laikė apgu
lusi musų laivų ir nedarydama

—Mano myli įmausiąs sportas 
yra žvejojimas. Daug naktų esu 
praleidęs begaudydamas 
heads,” bet šitokio didelio 
dų debesio, kaip šiąnakt, 
neteko matyti - pareiškė 
vo kapitonas, Petras.

—Aš irgi nesu matęs, 
uodai su muselėmis sudarę
irų frontų taip aktingai pultų, 
—pridūrė Jonas.

Na, vyrai, užsirūkykime 
pypkes ir pradėkime žvejoti. 
Uodai, juk ne vilkai, nele
pinus musų - - juokavo Poška.

—Plaukime kuo greičiausia 
į krantų. Nelaikąs apie pyp
kes, uodus, žvejojimų kallndi' 
ir juokus krėsti, kuomet smer- 
tis ant nosies kabo, — pama
tęs, kad vanduo daug greičiau 

| ••unkiasi į valtį negu Jonas 
spėja išpilti, pastebėjau aš.

Na, tai tau ir drąsuolis, 
bijojo mirti. Koks čia skirtumas 
kada pas Abraomą nukeliausi, 
anksčiau ar vėliau vis tičk 
reiks Dievui dusią atiduoti. Be 
to, žūsime didvyriškai tyrinė
jimus ieškojimus darydami ir 
musų vardai, kaipo didelių 
rybokų, bus įrašyti į istorijos 
lapus drebėdamas iš baimės, 
bet mumis ir save ramindamas 
juokavo Jonas.

—Tokių drąsuolių kaip jus, 
kurie drebančiomis 
kitus bailiais vadina

mane apgindamas kapito
nas užvažiavo Jonui.

—Džei Džei, ko ,sčdi, kaip 
velnias ropėse? Padėk Jonui 
pilti vandeni iš valties, ra-

kinkomis 
yra daug

gino mane Poška.
Ners Poškos paraginimo nei 

kiek neišsigandau, bet norėda
mas dar kartą pasimatyti su

ne

pa-
PTC-

bot su

Vargais negalais 
valties, įsirepeč- 
visi keturi, Pct- 
miKų laivų, ka-

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisnone tiktai! 

clnrloua u£xukytaa actruilo rnAna*- 
bum Hlllktiu »»»1 < » kainomlB. 'JT*1

yra paratatouia VIENODŲ KAINŲ Bl.te- mų muių apiclininų Deniai unau.
BKYRtaUS OFISAS 

1800 S. Halsted St. 
Dantų 8eta» ni H 
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VEIDAS 
pripilt
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tikti

GvrlanaH auksinta darhM n> H 
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OerlauHi Auksintai Fllllngs _ Š2.50 
Geriausi Auksiniai Tilteliai — >2.60 
Alloy Filliugs $1 
Sidabrinu! FlUngi  50c

išvalymas dantų ._ . 50e
Šių kainu neeanslto musu dldilatujam 

utisfi. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 28 me
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DR. T. T. WOOLLENS, Pret. 
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č.ikaigieeiais, ypatingai su či- 
kagietėmis, pagriebęs samti 
šokau Jonui j taikų — piliau 
vandenį iš valties. Nors ir su
šilę, be perstojimo sėmėm van
deni iš valties, bet vanduo vis 
tiek mudu “subitino” — veržė
si atgal į valtį didesniu “spy- 
du”, negu mudu pilėm iš jos. 
Taip sakant, padėtis buvo labai 
rusti. Mes užmiršę žvejojimų ir 
tuos imliomis uodų, kurie mus 
atakavo, rimtai galvojom, kaip 
išsisukti iš giltinės nagų. Nore-! 
jom valtį ir visus žuvavimo 
pabūklus palikę plaukti j kran
tą, bet kadangi naktis buvo la
bai tamsi, anot to posakio, 
nors pirštu durk į akį ir tai 
nematyti, tad nežinodami ko
kia distancija priseis plaukti, 
nepasi tikėjom savo jėgomis

susilaikėm nuo plaukimo ir lai
vo kapitonui patarus, vietoj 
mažų blėkinių, panaudojom 
mano ilgiausius batus pilimui 
vandens iš valties. Tokiu budu, 
mudu su Jonu šiaip taip apma- 
žinom vandenį, o Petras su Po
ška irklavo laivelį į krantų. 
Privažiavom vienoj, antroj, tre
čioj vietoj prie kranto, bet iš
lipti buvo negalima, nes kaip 
tiktai stojiesi ant kranto, jeigu 
tą krantą galima krantu va
dinti, tai ir klimpsti į dumblų 

ts didumo 
didelis 
penkių 
pavyko 
vietą,

esi, nežiūrint kaip 
t u m. 
landų 
rasti 
šiaip

bu- 
va- 
su- 

kur

Ir tiktai po 
klaidžiojimo 

prieplauka, 
taip buvo galima išsika-

purnioti ant sausumos. Pasiekę 
sausumų, susikūrėm ugnį ir

etilui'
—----------=—------- - ------------ —-------- , ■■!■-__ .J,. ■ ....... 1 -'I-'.---------------

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iieg- 
zaininavimas atideni 
sveikata jums sugryŠ.
kur ir kas jums skaudų, bet pats pasai 
vi m o — kas jums yra.

dyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas ileg* 
Žs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 

, Eikit pas tikrų specialistų, Kuris neklaus jūsų 
»ky»- po galutino iiegzamina-

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

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

Ofiso »aiandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti SL Louii Avė. 

CHICAGO, ILL.

APSIDRAUSK!

$10,000 accident policy

Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se
niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted SL, Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In- 

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurių sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.

*
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ............................... .......................................
Adresas (gatve)
Miestas ir Valst.
Užsiėmimas-----
Pašeifcgayis ....,..

...... rAiragR

Amžius

apsidžiovinę “fisliing” unifor
mas, suaišildę iš viršaus ir iš 
vidaus- Varckojis, Poška ir 
aš, čerepo-ko greitumu, traukė
me i namus, o “rybokų” čem
pionas, Petras, dar pasiliko ryt
mečio žvejonei. Mat, jis neno
rėjo čempiono vardą prarasti. 
Ir reikia pasakyti, kad jis sa
vo rybokišką garbę išlaikė — 
pagavo Irvs dideles žuvis.

Po titos adventuros mudu su 
Poška ilsėjomės per keletą nak
tų ir dienų, o grakščioji pane
lė Aldona Varekojiutė “lizino” 
mus, sakydama, kad mes esa- 
me “poor” sportai ir dar pras
tesni adventuristai, jeigu po 
vienos nakties žvejojimo reikia 
ilsėtis visų savaitę. Nu, ir jei
gu butų neatvykę daugiau čikar 
gicčių, tai mudu butam pra

miegoję savo atostogas, kaip 
ta davatka sekmines. Bet musų 
laimei, apie šeštų musų atosto
gų dienų atvyko atostogauti vi
siems gerai žinomas čikagietis, 
Amerikos lietuvių basų viršyki, 
|p. Povylas Stogis ir apsistojo 
pas musų gaspadorių, Jonų Var 
rekojį. Stogini atvykus, prasi
dėjo nauja musų gyvenimo, tei
singiau sakant, vakacijų era. 
Nors Povylas fishing pabūk
lais buvo apsišarvavęs nuo gal
vos iki kojų, bet žvejoti jam 
teko liktai trejetų kartų. Nes, 
mat, mes turėjome laimės ato
stogas praleisti daug įvairiau 
ir smagiau, negu žuvavimas. 
Tiesa, musų priedelis Poška pa
sirinko kitokį kelia, Jis per
daug pakrypo j kairę ir su to
kiais “buržujais”, kaip mudu

su Stogiu, jam buvo nepakeliui, 
tad jis didžiąją dalį atostogų 
praleido žvejodamas, “sun 
bath” imdamas ir maudydamas 
savo griešną kūnų Wisconsino 
upėj. Beje, panelė I^ena Vare- 
kojutė buvo pradėjus mokinti 
jį dainuoti, šieną grėbti ir an
tis ganyti. Ka'p jam visa tatai 
vyko - nežinau.

Jhis daugiau)

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Klasiškas

KONCERTAS
Trečiadieny, Sausio 16,1929

•

LIET. AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

Pradžia 8 vai. vakare

111

I AVTORiTRATTO 
CAPRt PRii^AvCRA \W

ARTISTAS LEONABD 131WNWALD

Turime garbes perstatyti lietuvių visuomenei paskilbusi pasau
linį dainininką. Jis yra daug dainavęs Italijoje, Rygoje, estų ope
roje, Dorpate ir Kaune. Artistas Brunwald paeina iš Rygos, čia 
baigė mokyklą. Gi dainuoti mokinosi Vokietijoj, Italijoj ir Fran- 
cijoj. Tokį žymų dainininką lietuviai turės progą pirmu kartu 
išgirsti.

Mos kvečianie jus atsilankyti į šį klasišką ir puiku koncertą. 
NAUJIENOS.

. . i \
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Pirmadienis, gĮ*uud. 17, 1928
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Magdalena Bankaitė
NAUJIENOS, Chicago, UI.
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vertes, nešė kunigui Gaudesiui 
Kazimierui. Pakely ją užpuoh" 
rusai. Magdalena sviedė knygas

«*■ * .. .*..«

(Tęsinys >

.Areštavę pirmiausia nuvarė 
Į Lūšę, iš kur jau geležinkeliu 
nuvežė į Nižni Novgorodo 
berniją, į ištrėmimo vietą, 
kely daug mušė, kankino, 
žandą buvo prnkirtę.

Tardant buvo klausinėjama, 
iš kur Magdalena gavusi kny
gas, su kokiais kunigais gabe
nanti ir tt. Bet Magdalena ge
riau kentė kankinimus, bet 
nieko neišdavė ir ramia sąžine 
išvvko ištrėmimam

I keršijo. Ypač mfijro “Tevynčs 
. I Sargą“, nuo kurio daug rusams 

kliūdavo.

gu-
Pa-
ne1

Magdalena užė-

rublių ir ėjo

Ištrėmimo Magdalenai reikė
jo sunkiai dirbti, daug kęsti 
nuo žiaurių rusų, kurie Ją pra- 
vardžiojo vagilka ir pan. var
dais, kiti darbininkai neprileis
davo prie valgio ir lt. Tada ji 
nebeiškęsdama, pasiskundė 
dvare buvusiam generolui, šis 
patarė Magdalenai duoti pir
mam ją užkabinusiam ką su
čiupus, nes jokio atsakymo jai 
nebusią. Magdalena lain ir pa
darė: per vis bjauresniam Iva
novui Vasilievui ėmus iš Mag
dalenos bei jos tikėjimo tyčio
tis, ji davė šiam kibiru į galvą, 
kad net šulai išlakstė, 
mėgino skųstis tam pat 
rolui, bet gavo už tai 
mėnesius kalėjimo.

šis minėtas generolas

Rusas 
gene- 
dar 3

iš ištrėmimo, 
vėl stvėrės 
nes žmonės

bend
rai Magdalenai buvo labai pa
lankus, ja rūpinosi, kaip ir jo 
žmona: patys neturėdami vai
kų, ją kuo ne dukterim laikė. 
Magdalenai nors bėdos nebuvo; 
ji viską dirbo generolui, bet vis 
labai savojo krašto ilgėjos.

Ištrėmime Magdalena išbu
vo 3 su viršum metus, kada mi
nėtas- generolas, jos pa Ii uogavi
mo reikalu važinėjęs net į Pet
rapilį, išsirūpino jos paleidimą. 
Magdalenai išvažiuojant į gim
tąjį kraštą, gerasis generolas 
ją nuvežė iki stoties, davė 50 
rublių kelionei.

Lig tik grįžus 
Magdalena tuoj 
knygų skleidimo,
labai nuo jos pirko. Iš Prūsų 
knygas kai kada pati nešė, kai 
kada Kastantinas- Baltinas (Y- 
lakiškis) bei Valančailskis (iš 
Lygsodžių kaimo, Ylakių vals.), 
jau miręs, bagamazas, jai par
nešdavo. Tuo metu Magdalena 
ne tik knygas skleidė, bet ir 
vaikus mokė po kaimus keliau
dama.

Skleisdavo ir iš Prūsų gailin
davo Magdalena “Tėvynės Sar
gą’’, “Dėdės Atanazo raštus”, 
“Vieno kunigo mirtį”, “Kry
žių” ir daug kitų. Jai didžiau
sias džiaugsmas būdavo matant, 
kad žmonės skaito lietuviškas 
knygas )x*i laikraščius, dėl ko, 
nežiūrint viso vargo, ji noriai 
knygas gabeno bei skleidė. Kny
gas gabeno dar ir kerštu prieš 
rusus degdama dėl visų skriau
dų — knygų gabenimu jiems

IETKIEVYICZ

REALESTATE j*
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 M7. 47th St.

t, CONTRACTORS

Sykį Mosėdy 
jo pas kun. A. 
pasiėmė ryšius 
kias 80 ar 100 
lauk. Lig lik
priešais ateinanti pristavą ir du 
žandarus. Labai nusigandusi, 
galvoja, kaip nuo rusų dabar 
išsisukti. Sugalvojo taip. Jei 
prisiuvąs paklaus, iš kur ji ga
vo tas knygas, tai atsakys mies
te sutikusi kažkokį nepažįsta
mą žydą, nuo kurio ir paėmu
si knygas, kurias nešėsi kuni
gui Vyturiui pasiūlyti, bet šis, 
tuo labai išsigandęs, ją su vi
somis knygomis pro duris iš
ginęs*. Bet jos išgąstis ir išsisu
kimo planas buvo nebereikalin
gas šj kartą: rusai, manydami 
ją šiaip ką nešant, Magdaleną 
ramiausiai pro save praleido, 

ši, lyg akmenį nuo širdies 
nustūmusi, ta<hi nuėjo ant ka
pų ir po koplyčia sukišo visas 
knygas, iš kur jau naktį, Pliu- 
škaitei (mirusi, iš Palangos)

ani nebesuprato, kaip čia visa 
nutiko ir lik knygas bepaėmė.

Mosėdžio parapijoj, Rūkų 
kaime pas hilus žmones sykj 
Magdalena norėjo paslėpti kny
gas. Dalis jų liko ant lauko, ku
rias rusai atradę ir paėmė.

Pusantrų metų prieš spaudos 
atgavimą Magdalena susiginči
jo su tulu dešimtininku: šis 
tvirtino, kad lietuviai niekada 
neatgaus spaudos, o Magdalena 
sakė, kad atgaus. Ir jiedu pa
darė lažybas iš 50 rublių. Tik
rai, praėjus vos pusantrų metų, 
lietuviai' atgavo spaudą. Žino
mu, dešimtininkas tuos 50 
lių pralaimėjo.

Tiek apie M. Bankai lės 
bus. Dabar apie ją pačią.

M. Rankaitė, paprastai 
tiesiog

dar-

Greičiausia ansisergėti nuo 
flu, tai sugyayti burną ir 
dantis.

Ofiso valandos dieną ir 
vakare, apart seredos.

Dr. K. Drangelis,
2417 VV. 63rd Street
Arti Western Avė.

Telefonas Republic 2266.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metu. Mus* mot toj PATAR
NAVIMAS. Atdara alenomla Ir vakarais. Moterim* aeredoj iki vi
durnakčiui. Lietau* lakai, vanos Ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St 
Phone Ganai 2544—2545

GERE. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkiniu reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

tur išnešiojo. Pliuškaitė daug 
sykių padėdavo Magdalenai su 
knygomis vargti.

Kitą vėl kartą Magdalena ne
senai buvo parvykusi su knygo- 

1 mis į Baltrimus, kuriomis ka
maroje buvo prikovusi pilną <8 
purų talpumo skrynią. Bet tuo 
metu į Baltrimus atvyko kele
tas žandarų ir asesorius. Mag
dalena tuo metu buvo troboj ir 
niekaip iš čia nebegalėjo išeiti 
savo knygų paslėpti, nes rusai 
ją sekė, todėl atėjus tarnaitei, 
Rozalijai Pleškaitei, jai piktai 
sako: “Kodėl tu nesiruoši sve
čiams? Lik nors vandens par
nešti!” ir rusams nematant į- 
spraudė jai į rankas kamaros 
su knygomis raktą. Tarnaitė, 
padėjusi visada Magdalenai 
knygas slėpti bei skleisti, tuoj 
visą suprato ir išėjo pro duris 
rusams klastos nesuprantant. 
Lauke/ji tuoj puolė j kamarą 
su knygomis ir išnešiojo jas po 
karklynus (buvo tada šv. Jono 
laikas), kol rusai troboje sėdė
jo. Kada jie puolė daryti kra
tą, išdraskė visus pašalius, vis- 
tiek ją pastangos liko be vai
sių, ir jie su gėda turėjo ap
leisti Baltrimus. Tą pat dieną 
jie taip pat be pasekmių krėtė 
ir kun. Tumėną.

Vieną kartą Ylakiuos Magda
lena daug knygų, 300 rublių

visų 
Magdalena” vadinama, 

kaip ir ji pati sakosi, yra ištik
tųjų nepaprasta moteriškė, ko
kių labai labai retai tegalima 
užtikti moterų tarpe*. Spaudos 
draudimo metais, beveik per 20 
metų, ji ne tik nepaprastai 
energingai gabeno ir skleidė 
lietuvišką spaudą, bet per visą 
laika kur užtikdama rinko ir 
saugojo įvairias senovės lieka
nas: senas knygas, senovinius 
istorinės vertės daiktus (ak
mens kirvukus, iškastus bran- 
zalietus, pinigus ir lt), kurių 
didelę kolekeiją, jos surinktą, 
turi kun. Juozas Žiogas*, l’žven- 
tės klebonas.

Magdalena Daukaitė buvo ir 
yra tikra patriotė, labai mylė
jusi knygas, kurias ir gabeno 
ne kokiais biznio sumetimais, 
pelno ieškodama, o norėdama 
vien musų žmonėse įskiepyti 
susipratimą, parodyti nekenčia
mų rusų skriaudas. Rusų sene
lė labai nekentė dėl jų žiauru
mo, % skriaudų. Tų rodo ir ši
toks nuotikis. Karo metu, vo
kiečiams užėmus Lietuvą, vie
nas kunigas per pamokslą kar
štais žodžiais pasakė: “Apleido 
mus rusai, nebekankins jie jus 
dėl lietuviškos knygelės, nebe- 
grobstys iš nagų maldaknygių, 
nebedarys nuolatinių kratų, ne- 
betrems- į Sibirą už gimtosios 
kalbos branginimą!...”

šie karšti patrioto žodžiai 
taip sugraudino senutę, kad ji 
bažnyčioje* net apalpo. Ir dabar, 
jei kada kas ima girti prieška
rinius rusų priespaudos laikus, 
senutė nekenčia to nė klausyti, 
šokdama rodyt tokio žmogaus 
klaidą.

(Bus daugiau)

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

“Lietuvos Ūkininką” 
kurio kaina visiems 1929 me
tams Lietuvoje nustatyta tik 5 
litai (50 am. centų). Atsiųsti 
“Lietuvos Ūkininką” j Ameri
ką visiems metams kainuoja 2 
doleriai.
“Lietuvos Ūkininkas” seniau
sias Lietuvoje laikraštis, nes 
eina nuo 1905 metų. 1929 me
tais jis švenčia savo 25 metų 
gyvavimo sukaktuves.
“Lietuvos Ūkininko” vyriausias’ 
uždavinys kelti Lietuvos liau
dies sąmonę, kelti savo Tėvy
nės apsišvietimą ir kultuvą.
“Lietuvos Ūkininkas” eina kas 
savaitę 16 puslapių didumo, 
kiekviename numeryje nagrinė-l 
damas įvairiausius poli tikos, 
žemės ūkio, mokslo, sveikatos 
ir kit. klausimus, taip pat pa
tiekia visas įdomiausias viso 
pasaulio žinias.
“Lietuvos Ūkininką” dėl to Lie
tuvos sodžius labiausiai mėgsta. 
Užsakydamas už 50 centų savo 
giminei Lietuvoje- “Lie t u v o s1 
Ūkininką” 'Tamsta padarysi tik-i 
rai amerikonišką biznį: apdo
vanosi gimines, suteiksi jiems, 
progos šviestis ir prisidėsi prie 
bendro savo tėvynės kultūriš
ko pakėlimo.
štai ką Tamsta gali padaryti 

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatve

KALENDORIAI
BIZNIERIAI PASISKUBINKIT

Mes turime didelį pasirinkimą visokių kalen
dorių: Wall paketų, Hangerių, Japoniškų ir 
Lietuvišku. c

Ambrose Calendar Co
3352 SO. HALSTED STREET 

Phone Yards 6751
-M f f f f f f t f V f„tf.f,f ,f_Oimti f

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

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

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St. ‘

Telephone Victory 1206
Chicago, III.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Ižleista 1926 metate. Apdaryta .......... . ......... ........ .......
1,054 patarimai kaip virti jvairųs valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____
Mokykloms ir Šeimininkėms vadovėli* ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skaniu* valgiu* sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................... ................
šioje 786 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičių* gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausia* 
paštas.

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

VINCO KBĖVfiS RASTAI. Septyniuose tomuose ....................  97.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ....................................................... .  50c

Rašybos vadovilte su rašybos žodynfliu. Išteista* 1926 
metai*.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................-.........     55c
Namų darbai, naminė sąskaitybš ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

92.50

91.50

$3.01

'įbmle
For Cut« and Woundi

Ap«te«wgoldt ■žaikrltlmo! 
Gydykit kožn* žaizdą ar
ba įaibrižim* •« iiao ne
nuodijančia antiseptika. 
Zunlte almai* bakterija*, 
ir išgydo.

O

— yra tinkama 
kaina mokėti

uz gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Babies Love It
Del skilvio Ir vidurį* aeama- 
rum« ii >rieža*tie* dant* 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip šis saugu Kūdiki* 
La xa t i ve.

Mrs. Wixslow’S 
Syrup

-------50c

Brooklyn, N. Y193 Grand Street

GARSINKITĖS “NAUJIENOSESiųskit pinigus per 
NAUJIENAS

CHEESE

Feen^mint

KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY

Mes Paimam Visa Sunku Darba
Tiktai biskį reiks jums paprosyti

Visas skalbimo darbas yra sunkus, ypatingai dideli sunkus kavalkai. Kodėl neišban- 
dyt musų

HYDRO PATARNAVIMO
• Visos paklodes išprosytos ir dėvėjimo drapanos gražinamos drėgnos.

Mes ŽINOME, kad mes galime UŽGANĖDINTI Jumis

Telefonuokit Šiandie ir daleiskit pertikrini tai

—LAKE CITY LAUNDRY COMPANY-™

Delicious
ood

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength aro 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT
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mas — visa tai yra didelis regresas, palyginant net su 
tuo, ką Lietuva jau buvo pasiekusi prieš gruodžio 17 d. 
perversmą!

Ir Lietuvos žmonės, ir amerikiečiai tai mato, ir ddl 
to šiandie smurtininkų valdžia jiems yra taip pat ne
priimtina, kaip buvo prieš dvejus metus. Tik, deja, da
bar yra labiaus nupuolusi žmonių dvasia ir juos apėmė 
apatija. Daugelis visai nuleido rankas. O tuo tarpu to
kiai mažai tautai, kaip lietuvių, reikėtų darbuotis visu 
jėgų įtempimu, kad pasivytų pasaulį! Tame yra dabar
tinės situacijos tragedija.

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

18.00
4.00
2.60 Apžvalga

“SMEGENS” IR BEDIEVYBĖ
DVEJI DIKTATŪROS METAI

Šiandie sukanka lygiai dveji metai nuo to naktinio 
“pučo”', kuris nuvertė teisėtą, Seimo skirtą Lietuvos 
valdžią. Perversmininkai da ir dabar tebevaldo Lietuvą, 
ir demokratija dar neatsigriebė. Amerikos lietuviams 
tai netikėtas dalykas — taip tiems, kurie buvo priešin
gi “pučui”, kaip ir tiems, kurie jam pritarė.

Demokratijos šalininkai manė, kad smurtu parem
tas režimas ilgai negalės laikytis, ir laukė, ypač pirmai
siais po perversmo metais, kad ji bet valandą susmuks. 
Perversmo pritarėjai irgi nesitikėjo, kad Lietuvoje įsi
gyvens diktatūra, bet žiurėjo į karininkų šeimininkavi
mą, tik kaip i pereinamą laipsnį. Jų viltis buvo, kad 
ginklu pastatytoji prie valstybės vairo partija, padeda
ma klerikalų ir kai kurių vidurinių srovių, įvykins Lie
tuvos visuomenėje tokį jėgų persigrupavimą, kad galės 
susidaryt tvirtas tautininkų vadovaujamas blokas, ku
riam nebaugu bus eiti į visuotinus rinkimus ir atgaivin
ti parlamentinę tvarką.

Nėra abejonės, kad pradžioje tokią viltį turėjo ir 
valdančioji partija, nes juk ji bandė dirbti su seimu, o 
paskui, kai seimas pasirodė “nesukalbamas”, tai ji ža
dėjo paleisti visuotinam balsavimui naujos konstituci
jos projektą ir šaukti kitą seimą.

Dabar matome, kad klydo visi. Lietuvos demokrati
ja pasirodė persilpna nusikratyti diktatūros, o diktato
riai pasirodė nesugebą palenkti savo pusėn visuomenę. 
Jie tik pažebojo ją, bet jos neprijaukino, ir “jojikas” 
visą laiką turi ne tik kietai laikyt saujoje pavadį, bet ir 
kabintis į karčius, kad “žirgelis juodbėrėlis”, pasispar- 
dęs, nenudrėbtų jo, kaip pelų maišo. Nagaika ir penti
nai, kuriuos tas “jojikas” nuolatos vartoja, iki šiol dar 
neišgydė “žirgo” nuo priešvalstybinių palinkimų.

Tai tokia padėtis šiandie, už dvejų metų po pervers
mo. Ji gana liūdna visiems, kam Lietuvos ateitis rupi. 
Dalinai galime susiraminti tuo, kad ne su viena Lietu- 

• va taip atsitiko. Tokių “jojamų” tautų yra ir daugiau, 
ir kai kurioms jų turėtų būt didesnė gėda, negu lietu
viams, kad jos davėsi pažeboti, — pavyzdžiui, Italijai, 
jau per pusę šimtmečio išgyvenusiai parlamentinėje 
tvarkoje. Ir diktatūrų evoliucija kitose šalyse taip pat 
buvo netikėta tų šalių žmonėms, kaip Lietuvos diktatū
ra mums. Kuris rusas, sakysime, galėjo tikėtis, kad 
bolševizmas susilauks vienuoliktų metinių sukaktuvių, 
arba kuris italas mane, kad fašizmas po šešių metų gy
vavimo turės dar pajėgų savo partijos tarybą padaryti 
vyriausiuoju valstybės organu?

Diktatūros nėra naujas daiktas istorijoje, bet vi
suomenės tyrinėtojams dar bus daug darbo, iki jie pa
tenkinančiai išaiškins dabartinių, po didžiojo karo gi
musių diktatūrų esmę. Žinoma jau yra tiek, kad visos 
dabartinės diktatūros, nežiūrint kokia butų jų spalva, 
yra tam tikro laikotarpio sąlygų vaisius. Jų tikslai ir 
obalsiai yra įvairus ir net priešingi vieni kitiems (paly
ginkite, pav. bolševikiškos diktatūros obalsius su fašiz
mo arba su Voldemaro “naujos eros” obalsiais!), bet jų 
visų vystymąsi eina ta pačia bendrąja linija, ir jos vi
sos veikia vienaip ir naudojasi tomis pačiomis priemo
nėmis. Atrodo, kaip kad butų įvairių spalvų vaisiai, už
augę ant to paties medžio. Leistina tad manyti, kad tas 
pats vėjas (arba vėtra) jas visas ir nukrės.

Kad tas vėjas dar iki šiol neužėjo, tai nereiškia, kad 
jisai ir neužeis. Diktatoriai patys, geriau negu kas ki
tas, žino, jogei jų galybė ne amžina. Visą laiką jie tai 
atsimena ir apie tai kalba, ir vis stengiasi sužadinti 
žmonyse viltį, kad ateityje busią “geriau”, kad ateisiąs 
koks tai “pastovumas”, kurio dabar nėra. Ir kur jie 
netrokš to pastovumo, kuomet daugumą savo energijos 
jie turi pašvęsti savo pozicijos gynimui! Žmonės šiandie 
diktatūrų neremia niekur; visur jos laikosi prieš žmo
nių valią, ir dėl to jos yra nuolatiniam karo stovyje su 
žmonėmis.

Ve dei ko jos visos yra tokios nevaisingos konstruk
tyviais darbais. Griaut, naikint joms sekasi, bet statyt 
jos nepajėgia. Ką davė Voldemaro diktatūra per šįuos 
dvejus metus Lietuvai? Nieko. Sušaudymai, žiaurus 
karo teismų nuosprendžiai, Varnių koncentracijos sto
vyklą,, politinės žvalgybos įsigalėjimas, spaudos slopini-

So. Bostono klerikalų organas 
dar vis bombarduoja “pasenu
sią, nuvalkiotą bedievybę” ir 
apgailestauja, kad mūsiškiai be
dieviai dar nesą pakilę į “aukš
tesnį” laipsnį. Prie pirmesnių 
savo kolionių jisai prideda dar 
naują epitetą — “besmeg'enė”.

Jei tas laikraštis jau yra taip 
užsispyręs kalbėti apie '“smege
nis”, tai bus ne pro šalį pažiū
rėt, kiek smegenų turi jisai 
pats. Apie bedievius jisai rašo:

“Jie neieško nieko, gyvena 
jausmais. Jų bedievybė gimė 
juose, nes koks tai kunigas 
kada tai juos įžeidė ar papik
tino. Kuomet taip protauja 
tamsus prasčiokėlis, tai su
prantama, bet sunku supras
ti, kuomet neva inteligentas’ 
redaktorius nemato kitų be
dievybės priežasčių, kaip tik 
tariamuosius katalikų ‘zabo- 
bonus’, kuriuos, girdi, kuni
gai palaiką. Tuščia butų ką 
nors įrodinėti žmogui, kurs 
serga šliupizmo psycKo^a.”

Taigi ar daug smegenų čia 
parodė tas So. Bostono “kleri- 
kalčikų” čempijonas? Deja, la
bai nedaug. Pirmiausia, yra 
grynas absurdas sakyti, kad be
dieviai gyveną tik jausmais, ka
dangi juos padaręs bedieviais 
kokio nors kunigo įžeidžiantis 
arba papiktinantis elgesys. Yra 
neužginčijamas faktas, kad dau
guma vadinamųjų bedievių, pir
ma negu jie paliovė tikėję, bu
vo atlikę pusėtinai didelį proto 
darbą — skaitę knygas, lankę 
populerius moksliškus referatus, 
diskusavę su tikinčiais ir neti
kinčiais. Yra juk žinoma, kad 
ir pats šliupas, skleisdamas lai- 
svamanybės propagandą, anaip
tol nesitenkindavo vien keikimu 
“Romos krokodilio” (popie
žiaus) ir pasakojimu anekdotų 
apie nemorališkus kunigų dar
bus bei jų gaspadines. Ne, jisai 
vertė lietuvių kalbon ir popule- 
rizavo filosofiškus ir moksliškus 
raštus, tokius, pav. kaip Buech- 
nerio “Spėka ir Medega”, ir jo 
pasekėjai godžiai tuos raštus 
skaitė. O dar gal daugiams, ne
gu Šliupo raštais, laisvamaniai 
švietėsi nabašninko šerno verti- 
mais populerių veikalų iš įvai-' 
rių gamtos mokslų sričių, šitos 
rųšies raštų buvo išplatinta tarp 
ateivių iš Lietuvos dešimtys 
tūkstančių ekzempliorių.

Sakyt, kąd žmonės, kurie tuos 
raštus pirkdavo' savo sunkiai už
dirbtais centais ir praleisdavo 
vakarus ir šventadienius, juos 
skaitydami, — sakyt, kad jie 
nieko neieškojo ir vadovavosi 
tiktai jausmais, gali negut (anot 
to klerikalų organo) “besmege
nis” !

įžeidžiantieji arba papiktinan
tieji kunigų darbai, be abejonės, 
taip pat nemažai prisidėjo prie 
“bedievybės” prasiplatinimo. 
Kada tikintis žmogus pastebi, 
kad kunigas, į kurį jisai žiurė
jo, kaip į doros ir tiesos auto
ritetą, godžiai kraujasi turtus, 
grubijoniškai elgiasi su parapi
jiniais, pasigeria, “griešija” su 
moterimis, — tai natūralu, kad 
jisai ne tik pasipiktina, bet ir 
ima abejoti apie teisingumą to 
mokslo, kurį kunigas skelbia. 
Jeigu žmogus moka ir netingi 
gąlvot, tai jisai tada pradeda

tyrinet, ieškot tiesos — skaityt 
raštus apie kunigus ir religiją, 
lankyt “bedieviškas” prakalbas 
ir t. t.; ir laikui bėgant pasida
ro pats “bedievis”. O jeigu pro- 
taut jam nesiseka, tai jisai tik
tai pyksta ant to kunigo, kurio 
darbai įžeidė jo jausmus, ir gal 
būt iškelia kokį nors triukšmą 
parapijoje arba nuo “rymiečių” 
pereina prie “nezaležninkų”.

Musų kunigai šituos faktus 
gerai žino, ir todėl pastaruoju 
laiku jie labai vengia daryti 
viešai ką nors tokio, dėl ko pa- 
rapijonai galėtų jais pasipiktin
ti; jeigu jie “griešija”, tai slap
tai. Bet pirma, kada jie dar ne
mokėdavo susivaldyt (ir nebuvo 
taip jsilavinę veidmainiaut), tai 
lietuvių parapijose be paliovos 
kildavo streikai, bylos, mušty
nės ir kitoki skandalai.

Bet, žinoma, yra nesąmonė 
manyt, kad nešvarus kunigų 
darbai buvo vienintelė “bedievy
bės” plėtimosi priežastis. Joks 
inteligentiškas žmogus to nega
li sakyti. Žmonių protavimų nu
stato jų gyveninio sąlygos. Gy
venimo sąlygos Amerikoje yra 
visai kitokios, negu Lietuvos 
sodžiuje; todėl suprantama, kad 
lietuviai, atvykę į šių. šalį, turė
jo susidaryti sau kitokią pasau
lėžiūrą, negu ta, kurią jie atsi
vežė iš gimtojo krašto. Ir jie 
čia pakrypo į priešingų kunigų 
“mokslui” pusę juo labiau, kad, 
jau ir Lietuvoje būdami, dau
gelis iš jų buvo pradėję supras
ti kunigiškos politikos pragaiš
tingumą. Juk Lietuvos kunigai 
rėmė žiauriąją caro valdžią ir 
dažnai net talkininkaudavo caro 
žandarams, padedami 
“kramolą” malšinti!

Gi So. Bostono klerikalų or
ganas dabar švokščia, kad “be
dievybę” pagimdžiusi kokia tai 
“šliupizmo psychoza”. Tuo jisai 
parodo, kad jisai pats arba ne
turi smegenų, aiba nemoka jų 
vartoti.

jiems

BURBULAS” — BET KIENO?

Ramusis Arimantas samarie
čių organe rašo:

“Bolševizmo pavojus yra 
tai baidyklė žvirbliams. Iš
mintingieji žmonės bolševiz
mo nesibijo. Karolis Marx’as, 
tas komunizmo tėvas, sudarė 
savo laiku didelį burbulą, su
šaukęs Pirmą Internacionalą, 
kuriame paskelbė garsų Ma
nifestą. Jo ir Engelso tikėta
si, kad tas Manifestas sukels 
viso pasaulio darbininkus, ir 
jie padarys perversmą — vi
sose šalyse....”
Tikrai burbulas, iv gana dide

lis!
Pirmasis Internacionalas įsi

kūrė 1864 metais, o Markso ir 
Engelso “garsus” Manifestas 
(“Komunistų Manifestas”) bu
vo paskelbtas 1848 metais, prieš 
pat prasidėsiant didžiajai revo- 
liuci j ų bangai' Europoj c.

Pirmąj į Internacionalą Mark
sas nešaukė. Suvažiavimas, ku
riame Internacionalas (tiksliau 
kalbant “Internacionale Darbi
ninkų Asociacija”) buvo įsteig
tas, įvyko Londono ir Paryžiaus 
darbininkų organizacijų inicia
tyva, ir svarbiausias politiškas 
jo tikslas buvo užprotestuot 
prieš tauriąją Kurijos carizmo 
valdžią, kuri žvėriškai sutrempė 
sukilimą Lenkijoje (“lenkme
tis”!) ir žudė to sukilimo daly
vius.

Tiktai, kai darbininkų orga
nizacijų atstovai susirinkę Lon-

done, ėmė svarstyt tą tarptauti
nę padėtį, kurioje Rusijos cariz
mas galėjo, niekieno netrukdo
mas, ginklu parblokšti tautą, ko
vojančią už savo laisvę, tai kilo 
mintis, kad sėkmingai kovai 
prieš despotizmą darbininkai 
privalo veikti ne vien savo val
stybių ribose, bet ir plačiau — 
tarptautine plotme. Tuomet bu
vo nutarta sudaryti pastovų ry
šį tarpe atskirų šalių darbinin
kų organizacijų, ir buvo įkurta 
“Tarptautinė Darbininkų Są
junga” (“Internacionale- Darbi
ninkų Asociacija”), ir Karolis 
Marksas, kuris jau nuo seniai 
buvo pagarsėjęs, kaipo stambus 
politikas darbininkų judėjime, 
buvo pakviestas parašyti . jai 
programą. Engelsas tame susi
rinkime visai nedalyvavo.

“Adrese” (pranešime), kurį 
Marksas parašė Internacionalui, 
buvo išdėstyta darbininkų eko
nominė ir socialė būklė ir jisai 
baigėsi nurodymu, kad darbinin
kai negalės pagerinti savo bū
vio, jeigu jie nekovos su tarp
tautine reakcija; todėl praneši
mas kvietė įvairių šalių darbi
ninkus veikti sutartinai, sekti 
atžagareiviškų valdžių ir jų dip- 
omatų intrigas ir, reikalui 

esant, kelti prieš jas balsą, ir 
kovoti už tai, kad santykiuose 
tarpe tautų ir valstybių butų 
vykinami tie patys' teises ir mo
ralybės įstatymai, kurie yra pri
valomi santykiuose tarp atskirų 
žmonių!

Na, o sandaiiečių Ramusis 
Arimantas pasakoja mums, kad 
Pirmasis Internacionalas išlei
dęs atsišaukimą, kurstantį pa
saulio darbininkus 
no sukilimo!

Apie tą burbulą, 
-esąs bolševikiško

(Pacific aad Atlantic PTloloJ

Lordas Dawson, Anglijos ka
raliaus daktaras, kuris dabar 
gydo sergantį karalių.

ne visa, tai bent žymi jos dalis, 
ir 1926 metais — Grazzia Dele- 
dda, italų rašytoja.

1927 metų premija, atiduota 
tik šiais metais, teko prancūzų 
žymiam filosofui Henri Berg- 
son. Jo žymiausi darbai: Les 

i donnnees immediates de la con- 
; Science, Matiere et Memire, 
l Evoliution creatrice ir daug ki
tų. [“V. A.”]

ĮVAIRENYBĖS
MOTERS SMAKRO KAINA

prie visuoti-

kad Marksas 
komunizmo 

tėvas, čia neapsimoka nė kalbė
ti, nes jau seniai jisai buvo pus
tas ir susprogo. »

Kur dingo 6-ši “Nau
jienų” No.

(Musų korespondento Lietuvoj)

dienraštis—su daug- popie- 
skaitymų ir skelbimų. Ir 
malonus, taip draugiškas, 

rodos, senai matytas gimi-

Beveik dviem metam praslin
kus nuo įsigalėjimo tautininkų 
valdžios, šiandien, (lapkričio 15 
d. 1928 m.) atėjo į Lietuvą 
gerbiamas ir labai branginamas 
Amerikos lietuvių dienraštis 
“Naujienos”. Tai senai maty
tas, išsiilgtas ir laukiamas sve
čias. Pavarčius, paskaičius, jis 
vis toks pat amerikoniškos ma
dos 
ros, 
taip 
lyg,
naitis.

Kas per tikslas buvo jį taip 
ilgai neleisti į Lietuvą? Lyg, 
rodos, norėta Lietuvos lietuvius 
nuo Amerikos lietuvių amžinai 
atskirti. Juk taip daug Lietu
vos sielos ten, Amerikoje plasta, 
taip daug amerkiečiai Lietuvą 
rėmė, ir štai, nematoma ranka 
užima džiaugsmo spindulį, ku
ris jungė Amerikos lietuvius 
su Lietuvos lietuviais.

Visą tą nesąmonę darė nesą
žininga cenzūra, kuri beveik du 
metus budavojo tvenkinį, kad 
atidalinti Europą nuo Amerikos- 
Bet... galų gale sužniugo, nes 
pamatė, kad tokio tvenkinio 
statymas — bergždžias darbas. 
Įleido “Naujienas” į Lietuvą. 
Ir gerai padarė! Tik gaila, kad 
vėl, matyt, kur nors įsilindęs 
tamsybės velnias su uodega 
maišo, nes nevisi N. N. ateina. 
Štai šiandien Lietuvoje turime 
lapkričio 28 dieną, o “Naujienų’ 
gauta tik 14 No. Kiti 6-ši No. 
pražuvo. No. No. 247, 248, 249, 
250, 251 išsiųsta iš Chicagos 
spalių 18 d., Mariampolėje gau
ta lapkričio 13 d. (27 dienas 
ėjo). Kodėl taip ilgai?! 252, 
253, 254 No. No. negauta- 255,

ėjo. 258, 259, 260 vėl negauta. 
Lietuvos pastolijonai, cenzoriai 
ir visoki žvalgybininkai — pasa- 
kykte, kur šeši “Naujienų” No. 
No. dingo? —1 ikras pilietis.

Nobelio premija
1928 m.

dinamitą

Paryžiaus teismas šiomis die
nomis nagrinėjo civilinį ieškinį, 
kurį pareiškė viena rusų pribu
vėja “Grožio instituto” savinin
kei už smakro pagadinimą.

Prieš kelis metus pribuvėja 
stojo dirbti į “Grožio institu
tą”. Savininkė pastebėjusi, kad 
pribuvėja turi “dvigubą” smak
rą pasiūlė jai pašalinti tą de
fektą operacijos keliu. Pribuvė
ja sutiko ir operacija buvo pa
daryta. Tačiau privubėja ne 
tiktai nepagražėjo, bet jos smak
ro išvaizda buvo pagadinto rau
donais kruvinais rėžiais, opera
cijos pėdsakais. Pirbuvėja dė- 
liai to nustojo vietos ir niekur 
kitur į panašias įstaigas jos ne
norėta priimti. Tuomet ji teis
me pareiškė “Grožio instituto” 
savininkei ieškinį sumoje 150,- 
000 frankų. Teismas nutarė 
padaryti specialę medicinos *ek- 
spertyzą išreikalauti pribuvėjos 
fotografijos atvaizdus prieš 
operaciją. Matyti, “Grožio insti
tuto” savininkei teks gerokai 
sumokėti pribuvėjai ir nustoti 
visų savo klijenčių.

Kaip yra žinoma, Nobelio pre
miją yra įkūręs švedas Alfre
das Nobelis, gimęs Stokholme 
1833 m. spalių 21 d. Tai buvo 
chemikas, išradęs
(1867 m.). 1895 m. lapkričio 
m. 27 d. savo testamente jis 
nustatė, kad jo palikto kapitalo 
procentai, jam mirus, butų da
lijami tari) tų žmonių, kurie 
perėjusiais metais daugiausia 
gera yra padarę žmonijai, ir bū
tent fizikos, chemijos ir medi
cinos srityse, o taip pat labiau
sia pasižymėjusiems rašytojams 
ir kovotojams dėl taikos. Pre
mijos nulyjamos nuo. 1901 me
tų Nobelio mirties datos.

Šiais metais literatūros pre
miją gavo švedė — rašytoja 
Sigrid Unset. Ji jau senai pa
žįstama Europai: vokiečiai ir 
prancūzai turi jos veikalų išver
tę. Unset yra giliai išstudijavu
si viduramžius ir atvirtusį prie 
katalikų tikėjimo. Del to tikė
jimo teko jai persiskirti su sa
vo vyru. P. V. Vinde taip cha
rakterizuoja rašytoją: “Unset 
— tai pirmas rašytojas, kurs 
yra visą savo gyvenimą pašven
tęs moters studijai. Aišku, kad 
buvo ir yra labai gabių rašyto
jų, kurie pašventė moteriai 
skaitlingus stebuklingo gražu
mo puslapius tikro sielos galin
gumo, gilios psichologijos, ta- 
čiau^moteris jiems tebuvo tyri
mo objektas. Nieko panašaus 
neužtinkame pas Unset. Ji ne
studijuoja savo objektą praeivio 
arba amatorius žingeidumu, ji 
pati pasiduoda skrodžiama, no
rėdama surasti atsakymą į .ku
rį nors paslaptingą nerimą, 
kurs ją kankina, atidengti to 
neregiame skausmo priežastis.”

Sigrid Unset svarbiausi vei
kalai: Marta Uli (1907 m.), Lai
mingasis amžius (1908), Jenny 
(1911), Vargo būtybės (1912), 
Pavasaris (1914)., Išmintingo
sios mergaitės (1918), Pavasa
rio rukai (1921) — visi šitie 
veikalai sudaro ciklą: Gyvena
mų dienų romanai ir novelės. 
Kita jos veikalų dalis įeina į 
ciklų: Kristina Lavansdatter; 
iš jų tarpo paminėsime: Viga- 
Ljot ir Vigdis legendą (1909), 
Karaliaus Artūro ir Apskrito 
Stalo ricerių legentą (1815) ir 
švento Halvurdo legendą (1920), 
S. Unset tai berods trečia iš ei
les moteris, kuri gavo Nobelio 
premiją. 1909 metais ją gavo 
Seimą Lagerloef, švedų rašyti- 
ja, kuriai šiemet lapkričio 20 
dieną suėjo 70 metų, ir kuri jau 
yra į lietuvių kalbą išversta, jei

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

Sol Ellis & Sons
PLUMB1NCT& HEAT1NG

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

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

4606—08 W. 22nd St.
TeL Cicero 130

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevdt 8500

G———G
GYVENIMAS

Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei metų —__ $1 
Kopija--------------------10c

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

Phonc Virfpnia ‘2054

JOSEPH VILIMAS
N u m u .S t a t y m o 

■■ RON TRAKTORIUS
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Pirmadienis, gruod. 17,1928 NAUJIENOS, Chicago, TH.

Tarp Ghicagos
Lietuvių

North Side

kas, turi gražų, malonų balsą— 
tenorą.

Svečiai pasilinksminę ir pra
leidę maloniai vakarą, visi skir
stėsi į namus ačiuodami savo 
gerbiamam draugui J. Čepaičiui 
už smagų vakarą. Dabar lauk
sime, kur bus “next.”

Morning Štai* kliubas
A. Lekavičius pasveiko

suPraeitą šeštadienį mudu 
p. Radžiūnu buvome nuėję į 
Lutheran Memorial ligoninę ių>- 
lankyti A. Lekavičių, kurs prieš 
porą savaičių buvo sunkiai ap
sirgęs pinučių uždegimu. Priė
ję prie ligoninės durų randame 
ant durų užlipytą pranešimą, 
kurs sako, kad laike influenzos 
siautimo ligonius leidžiama 
lankyti tik artimiausiems gimi
nėms. Einava i vidų ir abejo- 
java ar leis mudu pamatyti 
šioj ligoninėj sergantį A. Leka
vičių. ir koks buvo mudviejų 
nusistebėjimas, kai įėję kori
dorių radova p. Lekavičių be
stovint! Jisai jau buvo pasi
ruošęs apleisti ligoninę. Kartu 
su juo buvo ir l>r. A. Montvi
ltas. Atsisveikino p. Lekavi
čius su slaugėmis ir ligoninės 
'patarnautojais ir kartu su Dr. 
Mcntvidu išvažiavo namo.

Nors p. Lekavičius apie porą 
savaičių sunkiai sirgo, liet ge
rai atrodo. Veidas jam raudo
nas ir nedaug tesumenkęs.

Morning Star kliubas pasida
rė generališka sueiga northsi- 
diečiams lietuviams, nes į kliu- 
bą užėjęs visuomet gali susiras
ti daugiau kai yra reikalinga su
rasti arba sužinoti. Dabar kliu- 
biečrii ir į kliubą atsilankiusius 
linksmina Budrike radio. Mat, 
Morning Star kliubas “Naujie
nų” maskių baliuje laimėjo du 
didžiausiu prizu, tai yra, radio
lą ir šimtą dolerių. Radiolą bu
vo suteikęs “Naujienoms” Bud
ri kas. Bet Morning Star kliu- 
bui to neužteko. Kliubiečiai pa
darė su Budriku “gešeftą” ir iš
mainė laimėjimą ant geriausios 
cabinet radiolos. Taigi dabar 
Morning Star kliube galima gir
dėti puikus koncertai, o ypač 
visi interesavosi, kada Babravi
čius dainavo per radio.

pe pp. Semoškų ir nuoširdaus 
agento ėjo jau aštresnis daly
kų “gvildenimas.” Tcčiaus p. 
Šelmiškai savo storu balsu ne
spėjus agento įbauginti, pasiro
dė kitas bestovįs už durų, šis 
barškina, kad įleistų jį vidun. 
O viduj besėdįs pradėjo savo 
veidą mainyti įvairiomis spal
vomis. 'lutai ir vaikai pastebė
jo.

Gi naujasis “svečias”, du
rims prasivėrus, nieko nelaukęs 
skubinosi užkišti koją už durų. 
Ir jau toje valandoje argumen
tai pasidarė be žodžių: poni Se- 
moškienė bčgo per duris, ku-

ka “šovė”, kaip iš kulkosvai
džio, į pačią pastogę. “Drą
siausi” pasirodė beesanlys vai
kai, kurių vyresnysis berods 8 
melų. Jie pradėjo be gaidų “dai
nuoti” visokiais balsais: “Ma
ma, papai .Jie, mat, nesuprato,

Babravičius ir sve 
timtaučiai

“Naujienų” reporteris pr 
ša, kad Chicago Tribūne 
pakvietusi musų gerbiamą 
tirtą dainuoti į radio, tad 
mano surūdijusi plunksna, 
tekusi kantrybės, trokšta 
šnekėti.

ane-
vėl
ar-

ir
nv-

pra-

Esu tyras žemaitis, o 
na mano lenkė. Bet kada 
Babravičiui dainuoti

žino- 
atėjo 

paskirtas 
laikas, tai mano žmonelė ieško
Tribūnos stoties. Klausomės su 
didžiausia a lydą radio, nors 
jau senokai gauto iš Peoplee 
l'urniture kompanijos. Ir net 
apsivylėmc: paduoda musų ra
dio p. Babravičiaus dainos gar
sus puikiai, ypač gi Sasnaus
ko “Karvelėli mėlynasis.”

Jei aš vienas bučiau taip ati
džiai klausęs, tai nebūtų buvę 

•įstabu, bet kad mano moteris 
su vaikučiais per vi,ą dainavi
mo laiką anei cypt, nors jie 
yra linkę daugiau prie lenkišku
mo, tai jau ištikrųjų galima

Svetimtaučiai musų lakštin- 
gulę suprato, supras jie visi... 
tik, Juoze!, nenuilsk, kelk 
skriaudžiamą musų tautą aišku
mui), o tavo talentas apvaini
kuos Tave ir mus.

Priimk užuojautos žodį.
—E. W. Bakszevviczus.

North Side
Svečiuose pas Jonų Čepaitį.

Turbut vargiai surasime kitą 
lietuvių koloniją, kad lietuvių 
vadinamas jaunimas gyventų 
taip svetingai ir draugiškai, 
kaip North Sidėj. Žinoma, nega
lima beatsakyti už tuos, kurie 
atsiskyrė nuo draugų savo juo
dumu arba raudonumu.

Dar ne labai 
dės jaunimas 
Pirmyn chorą, 
dienj, gruodžio
susirinkę pas chicagiečiams ge
rai žinomą dainininką Joną Če
paitį, kuris susiprašė savo drau
gus ir drauges, 
praleidus laiką, 
subatvakaris, tai 
lavo susirinkti 
skirtis. Išsigūrę
ir pavalgę skanios vakarienės, 
kurią pagamino Čepaičio šeimk 
niūkė, p. Budrienė, visi svečiai 
dainavo ir žaidė iki ryto.

Kaip chicagiečiams žinoma, 
Jonas Čepaitis yra labai drau
gingas ir su visais sutinkantis. 
Prie to, jis yra gabus daiujnin^

senai North Si- 
svečiavosi pas 
Bet štai šešta- 
8 d., visi buvo

kad linksmai 
Kadangi buvo 
svečiai nesivė- 
ir nesiskubino 
skanaus vyno

Kiekvienais metais Morning 
Star kliubas suteikia savo drau
gam kūčių vakarienę. Kaip teko 
girdėti, kliubas rengiasi ir šiais 
metais tokiai vakarienei. —X. š.

Klausimas
P-nas Juozas Semoška 

adresu 6024 Tripp avenue gra-

ri, negi jis vienas turi. Kiti juk 
irgi turi ir kartais gal dar gra
žesnių. Ale... Taigi ve kur 
klausimas...

Kas lai per kurį laiką kuone 
kiekvieną dieną pasidarydavo 
pp. Semoškų tvoroje vartus. 
P-nas Semoška taipjau kuone 
kiekvieną dieną užtaisydavo 
tuos* “vartus.”

To vienok neužteko. Basiro-

šen, nū iš ten susarado nežino
mi perkupčiai: pirmiausia per 
telefoną jie siulijo kartkartė
mis kostumeiį mainyti pp. Se
moškų Lungalovą ant kokio 
ten nežinomo jiems koslumerio 
bungalovo. Pp. Semoškos aiški
nosi. kad jie ąpie lokius biz
nius tuo tarpu nei negalvoja. 
Tuomet perkupčiau pribuvo i 
namus, išgyrė peršamą pp. Se- 
moškams mainyti vietą: girdi, 
lai esanti plati ir gera vieta, 
verta didelių pinigų. Esą, jus 
turite gerą kostumeri, tiktai va
žiuokite pažiūrėti ano, kilo

Kuoniet paklausta “perkup- 
čio”, kur yra jo ofisas ir kur 
las peršamas bungalov randa
mi, lai gerasis perkupčius pra
dėjo pinti dalykus. Tarpe pp. 
Semoškų kilo abejonė. Jie grie
žtai “nutraukė diskusijas” su 
geruoju perk apeiti.

Bet ve, gruodžio 3 d. ir vėl 
pribuvo pas pp. Semoškus tas 
pats “geradaris” perkupčius, ir 
vėl kvaršina juos delei to pa
ties bungalovo ir maldauja va
žiuoti pažiūrėti, šiuo kartu ta r-

KALBANTIEJI PAVEIKSLAI REI
KALAUJA TYRO BALSO, SAKO 

AL JOLSON

Amerikos kūrybinis genijus surado 
dar vieną būdą visus palinksminti. 
Tai yra kalbantys krutamieji paveiks
lai. Ypač yra sėkmingas Vitaphone 
pagamintas “The Singing Fool, kur 
vyriausią rolę vaidina Al Jolson ir 
kuriuo dabar grožėjasi tūkstančiai 
žmonių. Al Jolson pasiliks visų mu
sų širdyse — savo (luinomis ir ko
medija suteikia mums juoko ir aša
rų. Kad laimėli audienciją, reikalin
gas yra fizinis tinkamumas ir balsas. 
Jis todėl tiki j užsirukymą Bučky 
Strike, vieton valgyti saldumynus. 
Štai ką sako Al Jolson apie Lucky 
Strike atgavėtus:

“Kalbantieji paveikslai reikalauja 
labai tyro balso. Darydamas “The 
Singing Fool” hš visuomet džiau
giaus, kad Lucky Strike buvo mano 
mėgiamieji cigaretai. Kepinimas pa
šalina visus erzinimus, taip kad ma
no balsas kiekvienoje scenoje yra 
tyras, kaip varpas. Folks, leiskite 
man pasakyti, kad Luckies skonis y- 
ra tiek pat saldus ir raminantis, kaip 
geriausia daina. Ištikrųjų, kas lie
čiasi Luckies, tai jus dar visko ne
girdėjote.- Vienas dalykas yru pa- 
kėpnimo skonyje — jis pašalina gei
dimą saldumynų. Tas ir palaiko ma
ne gerume stovyje ir visuomet pilną 
gyvumo — aš užsirakau Lucky, bet 
nekramta u- saldumynų.“

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje 

PER 
KOPERACIJOS BANKĄ 

Pinigus gavo:

laiko, kad agentai neišvežtų.

O ką lie agentai veikė ir kaip 
jie dingo, tai nebuvo kam ma
tyli. Paimti jie nieko nepaėmė 
iš namų. Pp. Semoškos mano, 
kad nuolatinis tvoros ardymas 
buvo daromas tikslu, idant pri
vertus juos išsižadėti savo bun- 
galovo. Bet galėjo būti ir klio
kis tų agentų tikslas, būtent— 
išsivežti pp. ■ Semosktis neva 
mainų parodyti, o išvežus “pa
tirti”, ‘kiek ir kur pp. Semoš
kos turi pinigų, gi vėliau tuo

pinigų.
šiaip ar taip pasilieka klau

simas, ką jie butų darę. Aišku, 
kad jie buvo prigavikai, blo
gos valios žmonės. Lietuviai tu
rėtų būti atsargesni su pana
šiais paukščiais. —Gvaizdikas.

13886 - Karoliui Minskiui 
13904—Jurgiui Venslovui 
13894—Petrui Marcijonui 
24446—Juozui Vituvui 
24449—Veronikai Vikrikienei 
24450—Marcelei Šleinienei 
24451—Domininkui Šimkui 
24453—Mykolui Turčinskui 
24455—Onai KanČienei 
24460—Barborai Bielskienei 
24461—Jugnieškai Narakienei 
56530 Prane. Strazdauskienei 
56531—Pranciškui Strazdui 
56532—Juozapai Kleivienei 
56534—Mateušui Bartkui 
56537—Justinui Uzniui

1061— Kaziui Matui
1062— Alenai Nagienei 

13912—Jadvygai Bagvilaitei 
13936—Barborai Šalkauskienei 
13925—Vincentai Dantienei 
23385—Onai Gulbinienei 
13939—Onai Ciparienei 
24836—Vincentai Jagminiutei 
13933—Kaziunei Siautilaitei 
13930—Onai Vilkienei
13936—Onai Ginkaitei 
13427—St. Kazlauskui 
13976—Rozalijai Morkūnienei 
13968—Izabelei Barisienei 
13969—Antanui Selintui 
13961—Salomei Svereikienei 
13956 Liudvikui Zdanavičiui 
13946—Veronikai šepkienei 
56444—Julei Stuparaitei 
13947—Juozui Čeponiui 
13953—Elžbietai Jurevičienei

Murauskaus-

!

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

13423—Joneiškai 
kienei

13975—Benediktui
24158 Bumblienei

jasinevičiui
Kotrynai

13979—Juozapui Daumaudžiui
23396—Niciferui Vizgintai
13984—Zvigaičiui Juozui

Graboriai

JULIJONA 
Po tėvais

Persiskyrė 
Gruodžio 14 
1928 m 
žiaus, u 
Triškavos |__ ____ , ___
nie. Amerikoj išgyveno 14 in. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rą Jonį, dukterį Leonardą, 
brolį Steponą ir gimines. Lie
tuvoj motinėlę Teresią ir sū
nų Joną.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Gruodžio 18 d., 8 vai. ryto 
iš Eudeikio koplyčios į Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Julijonos Mariuš- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simus ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tek Yards 1741

MARiUŠKIENK 
Karnašauskaitė
su Šiuo pasauliu 
d., 5 vai. vakare, 

i., sulaukus 44 m. am
simus Panevėžio apsk., 

par., Užvalčių kai-

■2447b—Antanui Rakauskiui 
24476—Marijonai Navickaitei 
56539—žičkienei Onai 
56542—Kaz i m ieru i Šilimui 
56446—Pranciškui Bagaičiui 
24463—Onai Antušaitei
24464 Domininkui Antužiui 
24474—Mikui Matulevičiui 
14958—Onai Kranz
56474—Viktorui Vertelkai
13413—Magdalenai Barkauskie

nei

18417—Mikui Tuminui
13885—Nastazijai Kazlauskienei 
13889—Jeronimui Račkui
18911—Onai, Benedikto, Pau

lauskienei

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad 

bystės.
OFISAS:

G68 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

priklausau 
prie grabą išdir-

OFISAS:

Phone Boulevard 4139 
A, MASALSKIS

BRONISLOVAS BARISTA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 16 d., 2:15 vai. ryto, 
1928 m.. sulaukęs 15 m. am
žiaus, gimęs Kept. 1, 1913 m., 
Chicago, III. Paliko dideliame 
nuliudime motiną Victorią po 
tėvais Kuncaitė, tėvą Joną, 2 
broliu Ignacą ir Joną, 2 sese
ris Stanislavą ir Heleną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 5915 W. 64th PI.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Gruodžio 20 d., 8 vai. ryto iš 
namų į St. Sy m pin osią parapi
jos bažnyčią, kuripje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Parista 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jum paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Seserys, Broliai ir 
Gimines.

Laidotu vesi! patarnauja grabo- 
>rius Eudeikis, Tek Yards 1711

Lietuves Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

nuopo pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa- 

at nauloi vietoj

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

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

4712' South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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 eraborlus 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tol. Victory 1115

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETR1ST

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

Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų 

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Grabbrius ir 

Balvunuotojas

2314 W. 23rd PL 
Chicago, III.

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

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Pas tebėki t mano iškabas < 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va- 

. landų. Room. 8.
»ne Canal 05 23

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAB 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršuj Universal 
SUta Bank

Lietuviai Gydytojai

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shora. 2238 ar Handoljoh 6800

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

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

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 8201 South Wallace Streat

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedalioj pagal sutartį

Rm. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTI8TAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
_______ CHICAGO, ILL._______

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos : 

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rcz. 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. 

Nekėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

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

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

Tel. Brunsvvick 0624

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

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

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

12 
KJ-
su-

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 v«I. dienos ir 
nuo K iki 9 valandai vakare.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albany Avcnae 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šveutad. 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. vakarų 
Telefonas Canal 1912 

Kesidence Tel. Fąirtax 6383

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Šertuos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Auhland Avė.. 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600 

~ aaIlakiš 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West IVashington Street 

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

Namų Tel. įlydė Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pulhnan 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Saite Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
, Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt 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. Kuom 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av.
Tel. Į’rospect 3525.

K. GUGE
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyveninio vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vul.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketveigą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ry to



West Pulhnan CLASSIFIED ADVERTISEMEN

Šaltis pasidavė valdžiai

mano

Pasišlavė $4000

Atlas

Automobiles

nuo

Bridgeport Painting
8545

Taksos ant gasolino

CLASSIFIED ADS
pra

Influenza mažėja

išpildys paau

Teisme

3106 So. Halsted St

$695
$650
$650
$495

$950
$675

West
Kliubo

Kalėdų pramogos 
Standford Parke

Antradienj, gruodžio 11 dieną, 
Masonic Temple svetainėj, Chi
cagos Lietuvių Draugijos Savl-

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pati ieško divorso 
vyras nusišovė

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Dtpnoml* ar vaknr'at* 
rba n 
OLLEG

Pavieto ligoninėj atida
rys skyrių vėžiui gydyti

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Educatlonal
Mokyklos

Educational
Mokyklos

Financial
Finansai-Paskolos

Financial
Finansai-PaRkoloH

Postai Telegraph 
Cable Company 

pranešimas

LaSalle gatvės tiltą ati 
darys šią savaitę

jau tūkstančiai lietuvių 
lūs. Ateikite įsirašyti

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

INTERNATIONAL 
BNVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

perfect

Ateinantį ketvirtadienį ofici
aliai atidarys LaSalle gatvės til
tą. Tilto pastatymas kaštavo 
$2,500,000.

CHICAGOS 
ŽINIOS

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bilc kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausj 
darbų mieste. Kedzie 5111.

HELBERG BROS
Room 607

Gruodžio 8 d. įvyko SLA 55 
kuopos priešmotinis susirinki
mas. Nariai buvo kviesti atvi
rutėmis, bet susirinko ne dau
giau, kaip vienas trečdalis.

PARSIDUODA naujas muro 8 pa
gyvenimų namas. Moderniškai įreng
tas, 4 po *1 ir 4 po 5 kambarius 
Parduosiu arba mainysiu j namą ar
ba j lotus. Namas randasi ant 6623- 
25 So. Sacramento Blvd.

Tel. Republic 4151

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

duodama 
dol. Reiškia, pridedama 
ryčiu 10 dol.

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts

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

3149 S. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANCIONIS, Sav.

Beje, štai kas man keista pa
sirodė: svarstant finansų rašti
ninko reikalavimą pakelti algą 
iki 40 dol., duodama jam 50 

maga-

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

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE 

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Gintarai
Gintarai

' ’ Iš Pat—
Palangos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, 

3335 So. Halsted St.

STORAS išrendnvimui su 4 kamba
riais dėl pragyvenimo, taipgi ir ga
ražas dėl vieno karo, jeijęu kas norė
tų vartoti. 4544 So. California Avė 
Savininką galima matyti iš užpakalio 
ant antrų lubų.

viešai 
kad i

Chicagos Lietuvių Daugijos 
Sav. Paš. veikimas.

GERIAUSIA vieta pirkti p«žiai per
taisyti katilai ’y furaisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Virtory 9634.

Sveikatos departamento ko- 
misionierius, Dr. Arnold Kegel, 
praneša, kad skaičius susirgimų 
influenza Chicagoj mažėja.. -

Help WAnted—Female 
Darbininkių Reikia

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
ženglmui 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 vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

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

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

1726 W. Chicatfo Avė. 
Kampas Jlcrmitage Avė.

Aleksandra Reimuntaitė-Studžins- 
kienė, paieško savo brolio Aleksand
ro Reimunto paeinančio iš Kražių, 
Raseinių apskr. Prieš 1923 metus 
gyveno Chicagoje, paskui išsikėlė j 
kitą miestą. Jeigu butų gyvas ar 
miręs, duokite žinią. John J. Zolp, 
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

PARDAVIMAS bizniav&s namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fin
tas 6 kambariu- 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 4170

Pabaigus švaistyti kuopos 
reikalus, eita prie rinkimų nau
jos valdybos. 1929 m. Išrenka
ma visa i A progresyvių (taip jie 
save vadina). Senoji: užrašų 
raštininkas ir iždininkas iššhio- 
jaini lauk iš valdybos, mat, ne 
“košer”. Taip atsilyginta su se
nais kuopos darbuotojais.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZTLEK BROTHERS 

1647 West 47th St.

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

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

Kreipkitės j —

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

$1000 IMOKfiT Kaina $6000
Nupirksi puikų 6 kambarių medi

ni namelį aržuolo užbaigimas ir grin
dis. Furnusu apšildomas, aukštas sto
gas ir garažas. Arti Garfield Bulva
ro ir Seeley Avė.

RYAN COLGAN & CO., 
9447 So. Ashland Avė.

Tel. Beverly 5747.

šeštadienio vakarą banditai 
padarė holdapus dviejose krau
tuvėse vidurmiesty. Pasipelnė 
daugiau kaip $4000. Viena tų 
krautuvių randasi adresu 39 So. 
Dearborn St., o kita ■ 
Radio, 532 So. State St

man, ažuot praradus $5,000 
bondsą. Šaltis buvo nuteistas 
kalėti 60 dienų už nešiojimąsi 
revolverio. Jisai tečiaus slaps
tėsi 208 dienas. Dabar sutiko 
atsėdėti bausmę. Sakoma, kad 
jis dar busiąs teisiamas ryšy 
su alaus išvežiojimu. Laikraščių 
reporteriams Šaltis pasisakė, 
kad jis turis Minnesotoj farmą, 
ten ir gyvensiąs ateity. O alaus 
nebepedliavosiąs daugiau. Esą, 
visą laiką dabokis, kad tave 
murzis nenušautų, o jei nušau
si tokį “murzį,” tai vėl grūmo
ja teismas už galvažudystę. Ge
riau jau fnrmoj gyventi 
kalbėjo Šaltis, o ką . 
tai jau kitas klausimas

Paskolos suteikiama 
j vieni dieną

2- RT MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

G Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
kontraktus

SOUTHERN Illinois mine run an
glys, dideli šmotai, pristatomi veži
mais $G.5O. Del kainos kitu anglių 
patelefonuokite Boulevard 1036.

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma- 
’ ©rijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
5t4 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

ChicpnrO m.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2 H nuošimčio Ir lengvais Išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Dlvision St. “upstairs* 

Tel. Armitage 1199

Miscellaneous for Sale 
(vairus Pardavimai

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

SAFE—didelė, stipri, plieninė sau
gioji šėpa tinkama dėl byle kokio 
biznio,1 kur reikia sukrauti daug 
daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi
giai.

Matyki t
“NAUJIENOSE.”

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; aukštesnį mokslą j vienus fne- 
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 

gijo moks- 
iiandien ir 

jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo bnvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
22:: ~ 2_ 1-2 Z':., Chicago, III.

sirinkimas. Perbėgus paprastus 
draugijos dalykus, svarbiausia 
šiame susirinkime buvo visiems 
nariams sužinoti, kas bus išrink
ti į valdybą ateiantiems, 1929 
metams. Reikia priminti, kad 
Chicagos Lietuvių Dr-ja S. P. 
daugeliu atvejų tvarkosi prak
tiškiau, negu kitos draugijos. Ji
nai yra pastatyta ant tvarkių ir 
praktiškų pamatų. Daleiskime, 
kad ir valdybos rinkimai. | val
dybą yra nominuojami kandida
tai, o paskiau išsiuntinėjami bal
savimo balotai kiekvienam na
riui į namus, taip, kad narys 
gavęs balotą, gali balsuoti už tą 
kandidatą, kuris jam patinka. 
Ir tokiu budu valdyba tampa 
išrinkta didesnio narių skaičiaus 
balsais. Taigi ir kitiems metams 
valdyba tapo išrinkta tokiu bu- 
du: pirm. J. Mickevičius, Vice- 
pirm. K. Rugis, nutarimų sekrt. 
X. Šaikus, finansų sekrt. P. J. 
Indrelė, kasierium J. Kaulinas, 
kontr. raštin. N. Smalelis, kasoą 
glob.: I. Cemauskas ir J. Radi- 
šauskas, maršalka J. Dauginis.

Dabar Draugija rengiasi prie 
metinio baliaus, kuris atsibus 
sekmadieny, sausio 20 d., 1929 
m., Wicker Park svet. Pagal biz
nio komisijos raportą, balius bus 
su labai įvairiu programų. Yra 
užkviestos dalyvauti programe 
Chicagos lietuvių geriausios s|)ė- 
kos. Todėl patartina Chicagos 
lietuviams skaitlingai atsilanky
ti, nes tai esti visuomet vienas 
didžiausių balių Chicagoje.

Šiuo kartu Draugija turi ke
letą ligonių — tai susižeidusių 
dirbtuvėse arba šiaip susirgusių, 
kurie randasi ligoninėse. Vi
siems Draugija teikia pašelpą. 
Susirgęs Dr-jos narys gauna iš 
Dr-jos vieną kartą daktarą vel
tui. Taipgi, jei narys abejoja 
dėl savo sveikatos arba jaučiasi 
kokį nasmagumą, jis gali eiti 
ekzaminuotis veltui vieną kartą 
į metus pas Draugijos daktarą. 
Draugijos daktaru yra Dr. Ą. 
Montvidas, kuris duoda nuošir
džius patarimus.

Dar turiu priminti, kad buvo 
prisiųstas ialškas nuo šerno 
Fondo komiteto, kuriame buvo 
prašoma, kad Draugija paau
kautu pastatymui paminklo Šer
nui. Bet kad Draugija jau yra 
aukavusi tam tikslui, tai šį kar
tą nutarta apsilenkti • su auka. 
Galima dar pažymėti, kad Drau
gijos susirinkimai yra labai 
tvarkiai vedami ir greit užbai
giami, taip kad nereikia sėdėti 
dėl tuščių ginčių iki vėlumos.

—X. š.

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

Gruodžio 11 dieną teisme bu
vo nagrinėjama lietuvių byla 
dėl kapinių lotų. 'Bylą pralošii- 
sios, skundėjos mėgino savo tei
smu nubausti skundžiamąjį. 
Vienok šio advokatas pasirodė 
mokąs klijentą ginti ne tik 
prieš teisėją, bet ir nuo kaltin
tojų: jisai ir čia apgynė*.

Tenka pastebėti, kad ne la
bai gražiai elgiasi kai kurie 
lietuviai. Kas be ko, gal kiek
vienam tenka, ypač šeimynose, 
“piiargunTcntuoti”. lai vienok 
esli paprastai namie ir pašali
niai lokių “argumentų” negir
di. Bet jau kelti “argumentus*’ 

rodo, lig netinka, ypač 
nieko padėti negali. R.

MES darome pirmos klesos kar- 
Senterio, plumberio ir apšildymo 
arbus: 24 menesiai išmokėjimui. 

Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

špildys Walter Zol- 
Philip Vince. 9. Įvairus 

šokiai — išpildys senesnieji 
jaunuoliai; šokių tarpe bus va
dinamieji kolonijų laikų šokiai, 
moderniški, amerikoniški, ang
liški, ispanų, Balionų ir kitų 
šalių šokiai.

Visi kviečiami dalyvauti, į- 
žanga visiems dykai.

MOKINKIS BARpKRYSTftS AMAtO 
Del informacijų Aauk 

l _ ra*vk INTERNATIONAL BARBER 
Mathaon st.

PASIRENDAVOJA garažas dėl 
40 automobiliu. 4240 So. WeBtern 
Avė. Klauskit Walter*s Home Ba- 
kery. 4159 So. Cempbel! Avė.

United States Lines paskelbė, kad 
delei padidėjimo tračios klesos biz
nio, ji rado reikalingu išgauti leidi
mą rupinties imigrantais ir transmi- 
grantais Francijoje.

Del tos priežasties prie tos lini
jos* ofiso štabo Paryžiuje tapo pa
samdyti dar šeši žmonės, kurie su
pranta visas Europos kalbas. Ją pa
reiga bus pasitikti visus f Cherbourg 
atplaukiančius United States Lines lai
vas ir asmeniškai palydėti visus pa- 
sažierius iki sienos, kur tuos pasa- 
žierius paims kiti palydovai ir pa
lydės iki jų važiavimo vietos.

Parankumas šios koncesijos bus ta
me, kad palydovai bus samdomi U- 
nited States linijos ir todėl galės su
teikti pasažieriains daug geresni pa
tarnavimą, negu pašaliniai žmonės.

Dabar jus galėsite parvykti namo 
be jokio sutrukdymo kelionėje, kas 
pirmiau buvo neišvengiama. Dabar 
kaip tik jus įlipsite į United States 
linijos laivą, jus busite po asmenine 
priežiūra kompanijos atstovo, kuris 
kalba jūsų kalba ir turi daugelio me
tų patyrimą patarnavime pasažie- 
riams.

Atvykus j Franci ją ju« paims savo 
priežiuron kitas United State linijos 
atstovas, kuris viską dėl jus sutvar
kys ir palydės jus iki sienos (rube- 
žiaus), kur jus perims kitas paty
ręs keleivių vedėjas.

Tuo budu visa savo kelionės laiką 
jus keliausite “Po Amerikos vėliava.”

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

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

PAIEŠKAU Kazimiero Krikštanavi- 
čiaus, paeina iš Subačiaus, Radutiš- 
kio palivarko. Gyveno Chicagoj apie 
14-tą gatvę, West Side. Meldžiu at
siliepti, arba kas žinote pranešt. 
Svarbus reikalas apie jo gyvenimą 
Lietuvoj. STASYS IVAŠKIS, 2904 
West 40th PI., Chicago, III.

Pagražinkit savo namą
Ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit Landscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dvkai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku, 
leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mea ga
rantuojame visą 
mainome dykai.
dytojai

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy 

bių. Perku ir parduodu morgi 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Municipaliame teisme 
teisėją Hamlin stovi Charles lo- 
van, 32 metų, ir jo žmona Ella. 
Jiedu piktai žiuri vienas į kitą.

žmona skundžiasi, kad čalis 
ką tik neprismaugęs ją. Tcisė-

Dr. Charles Mayo (iš Roches
terio, N. Y.), Dr. Bundesen ir 
Anton Ccrmak, Cook pavieto 
prezidentas, turėjo konferenci
ją. Kalbėjosi apie įtaisymą prie 
pavieto ligoninės skyriaus vė
žio ligai gydyti ir tą ligą tyri
nėti. Nutarta imtis to darbo. 
Vadovauti kalbamam skyriui 
bus pakviestas Dr. Mayo. Jisai 
sudarys specialistų daktarų bū
rį. Pasak Dr. Mayo, vėžis gali
ma išgydyti, jei susirgusieji juo 
anksti ims gydytis. Kai liga įsi
senėja, tuomet jau nebėra pa
galbos. Vėžiu suserga žmonės 
daugiausia po 40 metų. Esą, 60 
nuošimčių šios šalies gyventojų 
turintys įgimtą palinkimą vė
žio ligai.

Postai Telegraph-Cable kom
panija praneša publikai, kad 
ji siunlinėsianti pasveikinimų 
su šventėmis telegralnas nupi
gintomis kainomis, lik už $1,25 
telegramą, į sekamas sulis — 
Didžiąją Britaniją, Airiją, 
Pranciją, Vokietiją, Holandiją, 
Daniją, Švediją ir Belgiją. Taip
jau nupigintos kainos pasveiki
nimams su šventomis telegra
momis i kitas svetimas šalis. 
Suvienytose Valstijose ir Ka
nadoje šitokios telegramos bus 
išrašytos ant specialiai papuoš
tu šventėms blanku.

Chicago Motor Club praneša, 
kad jisai rūpinsis, idant valsti
jos legislaturon butų įneštas įs
tatymo sumanymas uždėti tak
sų po 2c ant kiekvieno galiono 
gasolino, perkamo autams ir 
trokams. Vienas centas iš dvie
jų turėsiąs eiti į fondus, 
namus kai kurių gatvių 
platinimui.

Skaitomas atsišaukimas į S. 
L. A. narius, smerkiantis Pil
domąją Tarybą už nepaskyri- 
mą J. Gerdausko iždininku ir 
P. T. daromas išlaidas. Tuojau 
įnešama, kad reikia priimti re
zoliuciją pasmerkiančią P. T. 
Pirmininkas paskiria komisiją 
iš trijų narių parašymui rezo
liucijos ir paskelbia pertrauką. 
Po pertraukos, kuri tęsėsi apie 
pusę valandos, besusirenka apie 
pusė narių, dalyvavusių susirin
kime. Skaitoma rezoliucija ir 
be svarstymo priimama. Apta
rus raštininkų algas, susirinki
mas uždaroma.

musų darha. hd 
Patyrę medžių r y

MICHAEL & Co.
Not Ine.
Houston Avė.
Regent 2375

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbai 
kol mokinsite ir dar ffereanta k^lt 
itmokaite. Mokykla dienonala 1> 
vakarais. Atsilankykit arba reiks 
laukit aplikacijos.
FEDEPA’ AUTO ENGINEERTNG 

SCHOOL 
2040-42 VVashington Blvd.

Jos yra rengiamos penkta
dieni, gruodžio 21-mą; prasidės 
7:30 vai. vakare.

Programas susidaiys iš mu
zikos, dainų ir gimnastikos nu
merių. Programas bus tokis: 1. 
Christmas Carols — išpildys 
choras ir orkestras. 2. Kalėdų 
paslaptys, vaidinimas — išpil
dys pramogų departamentas. 3. 
Indėnų kliubo paradas 
dys gimnastikos departamentas. 
1. Teenie—Wecnie benas, Up 
on the House Top, ir kiti nu
meriai. 5. Linksmumo šokis — 
išpildys Juniors. 6. Raudonieji 
velniūkščiai 
Dynda ir Felix Modlevine, 
šalikų šokis 
gesni jaunuoliai. 8. Advanced 
Double

1926
1927
1928
1928
1927
1928
Cadillac coupe, 4 pass,

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

7136 So. Halsted St.

jas klausia, ar pati sako teisy
bę. čalis pripažįsta, kad teisy
bę. Teisėjas sako rustų pamok
slą čuliui.

čalio advokatas klausia, kie
no plaukai yra konverte, kurį 
jis laiko. Pati pirštu rodo į vy
rą tai, girdi, vyro.

čalis sako: ji, girdi, vienu 
kartu išraudavusi daugiau plan- 
)<n. ne kad konverte claliar yra.

—Išmesti bylą iš teismo —. 
paliepia teisėjas. Tuo byla už- 
sibaigia.

REIKALINGA mergina prie na 
darbo, geras mokestis.

JUSTIN MACKIEWICH, 
2342 So. Leavitt St.

Canal 1678

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

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

Gruodžio 2 d. įvyko 
Pullman’o Liet. Paš. 
priešmėtinis susirinkimas 
rių atsilankė apie pusė, nors 
buvo kviesti po bausme. Įstojo 
trys nauji nariai. Apsvarsčius 
reikalus, buvo renkama valdy* 
ba 1929 m. Išrinktas naujas pir
mininkas, o kiti valdybos nariai 
persimainė vietomis. Kliubas 
gerai stovi, turi daugiau kaip 
šimtą narių, turtas siekia apie 
3,000 dolerių. Šiais metais pri
rašinėjime naujų narių gerai 
pasižymėjo P. Razmus ir P. Ba- 
reišE. —A. Statkus.

Nusišovė Fred Kadow, 35 m. 
bondsų selesmoųas, 737 Leland 
Avė., kaip manoma, delei 
kad jo pati ieško perskyrų

Žemiau telpa formos telegra
mų, kurios bus siunčiamos nu
piginta kaina: štai jos:

1. Linksmu Kalėdų ir laimin
gų Naujų Metų. 2. širdingiau
si Kalėilų linkėjimai nuo visų. 
3. Visi geriausi linkėjimai Ka
lėdoms ir Naujiems Metams. 4. 
Meile ir geriausi linkėjimai Ka
lėdoms ir Naujiems Metams vi
siems namiškiams. 6. Linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
Jums ir .lusu šeimynai. 7. Visi 
kartu siunčiame švenčių pasvei
kinimus. 8. Linkime sveikatos 
ir laimės per Kalėdas ir visus 
Naujus Metus. 9. Norėčiau bū
ti kartu ir asmeniškai palinkėti 
Jums linksmų Kalėdų ir laimin
gų Naujų Metų. 10. Tebūnie 
Kalėdos Jums linksmos, o Nau
ji Metai laimingi ir svkmingi. 
II. Ačiū už gerus linkėjimus, 
tą patį linkiu Jums. 12. Geriau
si linkėjimai laimingiems ir 
pasekmingiems Naujiems Me
lams. 13. --- Linkiu, kad Nauji 
Metai atneštų Jums sveikatą, 
laimę ir gerbūvį. 14. Už gerus 
linkėjimus atsilyginam tųp pa
tim. Teatneša Nauji Metai 
Jums gerbūvį. 15. Draugams 
už jurų siunčiame geriausius 
linkėjimus linksmų Kalėdų ir 
laimingų ir pasekmingų Naujų 
Metų. 16. šiuo švenčių laiku 
džiaugiamės jūsų draugingumu 
ir siunčiame geriausius linkėji
mus Kalėdoms ir Naujiems Me
tams.

Vardas ir adresas padedama 
už tą pačią, mokestį.

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

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

F**?reitxj šeAtad iotiį -Ji. o Saltin, 

paskilbęs alaus baronas, pasida
vė valdžios agentams. Jisai pats 
pranešė tiems, kur jis randasi

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy- 

vvrights. Rašyk šiandie. Patentu rei
kalais kreipkitės prie manęs su pilnų 
užsitikėjiniu. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avenne, 
Dept. 7 

Chicago, III.

Miscellaneous
Įvairus__________

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Ae. 

Berkshire 1321 
MK. PARIS.

Mėgino savo teismu 
nuteisti

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Re»jų* 

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

Turime vietos dėl kelių žmonių 
pelningai propozicijai; ne stakas, 
real estate ar apdrauda. Musų par
davėjai uždirba $150 j savaitę. At- 
eikit nr telefonuokit G iki 9 v. vn- 
kare.

8545 Houston Avė.
South Chicago, 
Regent 2375

Musical Instruments 
______ M u z i k os Instrumentai______  

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ 
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš
verda 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. VVestern 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.




