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Paraguaja Kaltina Boliviją dėl 
Pradėjimo Karo Veiksmų

Kautynėse su Bolivijos kariuomene 100 
paraguajiečių krito. Aeroplanai bom
barduoja fortus. Tautų Sąjunga ren
giasi daryti žingsnių karui Pietų Ame
rikoj sulaikti

gruod. 17.i 
gauti;
apie 

Chaco krašte sako, 
kad Bolivijos kariuomenė paė
mus, be daugelio paraguajiečių 
kareivių, dar trisdešimt vagonų 
piovizijos ir amunicijos, taip
jau vieną traktorį.

Pranešimai sako, kad šimtas I 
Paraguajos kareivių buvę už
mušti. Bolivijos nuostoliai bu
vę nedideli.

Paraffiiajiečiai sumušę 
priešus; atsiėmę fortą j

Vėlai vakar vakarą 
neoficialiai pranešimai 
kautynes

gruod.
Prensa
iš Asuncion, kad 
kariuomenė Gran 
torijoje panarins

17. — Laikraščio La 
korespondentas praneša 

Paraguajos 
Chaco teri- 
kentrataką

prieš bolivijiečius ir vėl atėmus 
iš jų Mariscal Lopez (Boqnė
rinio) tortą.

Korespondentas sako, kad 
Lolivijiečiai buvę priversti 
trauktis ir esą paraguajiečių 
genami.

Sauksiąs nepaprastą T. 
Sąjungos Tarybos 

mitingą

Ph.no j

įnešima: rodo, kad jeigu kilos 
[Amerikos respublikos urnai ne
darys stipresnio 
Boliviją ir 
tarp tųdviejų 
valstybių bus

Paraguajos 
\Vashingtonui, 
gavo is savo vyriausybes šito- Pagei hinuis Amerikos aeroplanu veterano. — Orville Wright (stovįs vidury, parodytas strėliuke) 
kių ’a egnnnę. | priima savo namuose Daytone, Ohio, atvykusius j j sveikinti svetimų kraštų diplomatus, dalyvau-

“Bolivija pradėjo kariškus jančius tarptautiniame aviacijos kongrese VVashingtone.
žygius prieš Paraguają, pulda
ma musų kariuomenės postus 
netoli nuo Pilcomayo upės ir 
iš aeroplanų bembaiduotlama 
musų Rahia Negrą fortą ties 
Paraguajos upe, netoli nuo Bra
zilijos sienos. Bolivijiečiai pa
grobė nedideli musų fortą su 30 
įgulos žmonių.

“Akivaizdoje tų nąujų ir 
daug platesnių agresingų Boli
vijos žygių, sąmoningų ir ne
teisėtų, Paraguajos vyriausybė 
buvo priversta imtis ūmių prie
monių savo teritorijai ginti.”

spaudimo j 
Paraguają, karas 
Pietų Amerikos 

neišvengiamas.
charge d’alfaircs 

Juan Rnmirez, 
vyriausybes šito-

Paraguaja nutarė 
mobilizuoti krašto 

jėgas
ASUN t.ION, Para gua ja,

LUGANAS, Šveicarija, gruo- ’gruodžio 17. — Respublikos 
Briand,1 prezidentas Gugliari turėjo ilgą 

konferenciją su ministerių ka
lbinėtu ir nutarė mobilizuoti vi
zas krašto piliečius amžiaus 
nuo 18 iki 29 metų.formaliai pa-

džio 17. — Aristidas
Tautų Sąjungos 'Tarybos pirmi
ninkas, šį rytą pasakė spaudos 
atstovams, kad jeigu Bolivija 
ar Paraguaja
Ikeibsianėios karą, jis urnai su
šauksiąs nepaprastą Tarybos 
susirinkimą Paryžiuje.

Paraguaja kaltina Boli
viją dėl agresingumo
VVASHING  TONAS, gruod.

17. —Gauti \Vashingtone pra-

Sprogimo įmonėj trys 
darbininkai sužeisti
INDIANAPOL1S* Imi., gruo

džio 17. — Knefler Bates Ma- 
nufacturing kompanijos Įmonėj 
Įvyko sprogimas. Įmonės dalis 
buvo sudraskvta ir trys darbi
ninkai pavojingai sužeisti.

MOKYTOJA NUSIŽUDĖ DEL 
NESISEK1MO GYVENIME

CHAMPAIGN, 111., gruod. 17. 
čia nusišovė Mary Scoggin, 

graži 25 metų amžiaus vietos 
viešosios mokyklos mokytoja. 
Paliktame raštely ji sakos nu
sitarus pasidaryti galą dėl ne- 
ipasisekimų gyvenime.

LORR
Cbicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras Šiai dienai 
pranašauja:

ki, daugiausiai žiemių vakarų 
vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 35°

Šiandie
džiauti 4:20. 
9:57 vakaro.

Kinų vyriausybė ims 
nagan kurstytojus

Minių neramumai prieš sve
timšalius taipjau nebusią to
leruojami

ŠANCHAJUS, Kinai, 
17.

gruod. 
praeitą 
riaušių

ir mi- 
t aut: nė

LIETUVOS ŽINIOS
Policijos nuovados pa 

dčjėjo butan įmetė 
granatu

— Praneša, kad

Varėnos policijos nuovados vir
šininko padėjėjo Barkausko bu
tan buvo įmesta granata. Gra
nata buvo Įmesta pro langą. 
Ji pralėkė miegamąjį ir virtu
vėje sprogo. Padaryta materia
lių nuostolių. Žmonių aukų nė
ra,
ta keršto Heliai.

Manoma, kad tai padary-

Kariuomenės teismas 
nubaudė komunistą

Afganų maištininkai 
bandė pulti krašto 

sostinę Kabulą
Mahcmetcnų fanatikai ginklu 

priešijas Karaliaus naujoviš
koms Reformoms

KABULAS, Afganistanas, 
gruod. 17. Keliančių maištus 
prieš karaliaus Amanullah 
naujoviškas reformas afganų 
giminių banda, vieno musulmo
nų fanatiko vedama, bandė ne
tikėtai Įsibriauti į Kabulą, bet 
jai nepavyko. Maištininkai bu
vo karaliaus kariuomenės sulai
kyti užumiesty ir išgainioti.

Kabule viskas ramu.
Užsienio reikalų miįv.steris 

grįžo iš Jelalabado, kur jam pa
vyko prikalbinti vieną svarbią 
mahometonų giminę remti ka-

Vakar Paraguajos sostinėj Į- raliuos vykdomas reformas.
vyko didelių patriotinių demon 
stracijų, kuriose dalyvavo visi 
kongreso nariai, kunigai, stu
dentai, darbininkai ir daugybės 
kitų Įvairių klasių ir sluoks
nių piliečių, jų tarpe daug mo
terų.

Užsisėdo bota ant - - - . 
NEW YOBKAS, gruod.

— šeši muitinės agentai per 
septynias valandas griozde at
plaukusį Į Ntiw Yorką pasažie- 
rinį franeuzų garlaivį Paris, 
ieškodami svaigiųjų gėrimų 
kontrabandos, ir labai nulindo, 
suradę vos keletą butelių vyno. 

Užtai jie laivo sandėliuose 
konfiskavo vienuolika pakietų, 
kuriuos jie Įtarė kaip pavojin
gą, kontrabandą, 
nulindo, suradę*.
kontrabandos pakietuose nebū
ta. Pakietai buvo grąžinti lai
vo kapitonui.

sprando maželei vo 
kiečių valstybei

Buvusi princesė per teismą rei
kalauja tėvonijos milionų iš 
Meklenhurgo-Strelico

Dar labiau 
kad jokios

Gali kilt tekstilės fa 
brikų darbininkų 

streikas

BERLYNAS, gruod. 17.
Remdamosi Versales sutartimi, 
kunigaikštienė Mjlica, pašalin
to nuo sosto Montenegro kron- 
princa Danitos pati, pradėjo 
bylą prieš mažą vokiečių Mek- 
lenburgo-Slrelieo valstybę, rei
kalaudama iš jos, kaip savo 
tėvonijas dalies. 15 milionų 
markių <ir dar užaugusių nuo 
1918 melų ligšiol sudėtinių 
nuošimčių.

Oro katastrofos

Traukinys užmušė 6 
šeimos narius

WINDFALL, Ind., gruod. 17.
šeši asmenys, visi vienos 

Kokomo, Ind., šeimos nariai, 
buvo užmušti, traukiniui už
gavus netoli nuo čia jų auto
mobilį. Kiti du asmenys buvo 
.pavojingai sužeisti.

Užmušti yra: Mrs. Mary Hi- 
nes, dvi jos ištekėjusios duk
ters, žentas Lloyd Richey ir du 
sūnaičiai. Antras jos žentas ir 
trečia duktė buvo pavojingai 
sužeisti.

Trys darbininkai užmušti
BR1NKLEY, Ark., gruod. 17. 

— Netoli nuo Goodwin mieste
lio1 pasažieriniam traukiniui už
gavus jų automobilĮ buvo už
mušti trys telegrafo vielų dar
bininkai: Ed. Wiles, jo pusbro
li® Theo ir John Clark. Kiti 
keturi su jais važiavę darbinin
kai buvo skaudžiai sužeisti.

STIPRUS ŽEMĖS DREBĖJI
MAS ISPANIJOJE.

BABCELONA, Ispanija* 
gruodžio 17. — čia ir apygar
doj buvo jaustas stiprus žemės 

buVb

ir 30’ F.
saulė teka 7:13, lei-

MMnuo leidžiasi drebėjimas. Gyventojai 
labai išgąsdinti.

Del Įvykusių 
ketvirtadienį kiniečių 
prieš japonus ir iš viso prieš 
svetimšalius, per kurias riauši
ninkų govėdos puolė Kinų už
sienio reikalų ininisterio rezi
denciją ir sužeidė apie 
šimt penkis policininkus 
ilislerijos tarnautojus, 
valstybes taryba išleido
mą padaryti pamatingų tų riau
šių tardymą ir jų kurstytojus 
bei vadus aštriai nubausti.

Valstybės- taryba pareiškė, 
kad panašus smurto veiksmai 
užgaunu valdžios garb-ę ir aulo- _ 
ritėtą ir rodą tik Kinų žmonių sa,‘ jc, nagrinėjo bylą Zelmano- 
silpnybę. Panašaus pobūdžio 
darbai ir veiksmai tojjel nieka
dos daugiau nebebusią toleruo
jami.

d. Kariuomenės Teismo Sesija
Šiauliuose, Apygardos Teismo

Rumanijos senatas 
valstiečiu rankose

vičiaus Dovydo, sun. Mordche- 
lio, 18 metų amžiaus, gyveno 

r., 
kuris buvo kaltinamas platinęs 
komunistinę nelegalę literatūrą.

Teismas išžiūrėjęs bylą Zel- 
manovičių pripažino kaltu ir 
nubaudė ketvertais metais sun
kiųjų darbų kai'jimc, su pa
sėkomis teisių susiaurinimu.

Telšiuose, Laisvės gi. I

iš 150 vietų senate jie per rm- Lenkai gudriai platina 
kimus gavo 110; Bratianu
partija nebegavo 
vietos

proklamacijas
NAS. šiomis dienomi? 

daugelis- Kauno gyventojų ir is 
Rumunija, taigų, o taip pat gyvenantieji

nė vienos

PAWTUCKET, R. L, gruod. 
17. — Del nuskėlimo darbinin
kams algų, Blackstone klonio 
tekstilės įmonėse gali kilti dide- 

A y ; lis streikas.Aviatorius žuvo aeroplanu, už-, Hbu<Jc ls|an(,o (eksJjl-s <|ai. 
gavus e e tos vielą bininkų taryba laikytame čia 

CLEVELAND, Ohio, gruod.1 savo mitinge paskyrė penkių
17. Aeroplanui skrendant iš;narių komitetą, kuriam paves- 
Akrono į Clevelandų, sugedo1 ta pakviesti Įmonių savininkus 
jo motoras. Pilotas bandė nusi
leisti vienoj farmoj netoli nuo 
Bedfordo, bet besileidžiant lėk
tuvas užgavo elektros jėgos 
vielą, Užsidegė ir nukrito že
mėn. Pilotas Ford Perry žuvo 
liepsnose. Jo pasažierius Harry 
Sadler suskubo iššokti laukan, 
bet nukritęs taip susižeidė, kad! 
irgi vargiai bepasveiks.

Du užsimušė Los Angelėse
LOS ANGELES, Cal., gruod.

17. — Jų aeroplanui nulužus 
ore sparną ir nukritus žemėn, 
užsimušė aviacijos instrukto
rius Dougles Bolding ir aviaci
jos mokinys Harry Weimouth, 
abudu iš Los Angeles.

konferencijon ir pristatyti 
jiems darbininkų reikalavimus, 
būtent, keturių dešimčių as
tuonių valandų darbo savaitės, 
nemažinant algos.

Dabar tekstilės Įmonių darbi
ninkai dirba 54 valandas savai-

Jeigu fabrikų savininkai al- 
|mestų reikalavimus, komitetas 
įgaliotas nustatyti dieną strei
kui pradėti.

Klubo gaisre 3 asmenys 
žuvo, 3 kiti pavojingai 

sužeisti

Kunigaikštienė Milica, dabar 
jąu 18 metų amžiaus moteriškė, 
pirmiau buvo Meklenburgo- 
Strelico princesė Jutta, ištekėju
si už buvusio Montenegro 
kron princo Danilos. Meklen- 
burgo-Strelico valstybė, tetu
rinti ves 110,00(1 gyventojų, at
sisako mokėti jai reikalaujamą 
sumą, pareikšdama, kad valsty
bė yra atsiskaičius su buvusiais 
savo valdovais, didkunigaikš- 
čiais, ir kad pašalinto nuo so
sto Montenegro kunigaikščio 
pačiai ji nieko nekalta.

Miliuos byla' bus šiomis die
nomis sprendžiama aliantų ar
bitražo teismo Paryžiuje. Mek- 
lenburgo-Strelico vyriausybe 
yra dėl to labai susirupinus. Ji 
sako, kad jeigu arbitražo teis
mas išspręsiąs Milicos naudai, 
tai busią sudiev Meklenburgo- 
Strelico neiviklausomybei, nes 
visa vastybė nesanti tiek verta, 
kiek ta moteriškė, gyvenanti 
Mente Kario pily, reikalaujanti. |

Hooveris Uruguajoj

Duelis, kuriame abudu 
priešininkai krito

YAZOO CITyTMjss., gruod. 
17. — Thorntone, apie 20 mylių 
nuo čia, Įvyko dvikova revol
veriais tarp restorano savinin
ko Batathlo ir vietos fermerio 
Broomhallo.
gyvi, vienas antro nušauti. Dil
elio priežastis nežinoma.

Abudu krito ne-

ANN HARBOR, Mich., gruo
džio 17. — Praeitą naktį čia 
buvo didelis gaisras. Sudegė 
Arcade tehlras ir kitas didelis 
trobesys. Nuostoliai siekia per 
200 tūkstančių dolerių.

NEW YORKAS, gruod. 17.
— Gaisre, kuris vakar Bronxe
sunaikino MciK.inky Square1 grU0(J 17 _ Busimam Jungti- 
Social klubo ruimią trys asme-;nių Valstybių prezidentui Her- 
nys sudegė, kiti trj’s pavojingai bcrtui Hooverui atvykus va- 
tur būt mirtinai, apdegė. Dar, ]<ar vakarą Įk Montevideo, gru-

M0NTEV1DE0, Uruguaja,

apie dvyliką asmenų, jų tarpe 
viena moteriške, buvo lengviau 
sužeisti.

AMERIKOS LAIVAS SUDUŽO 
BALTIJOS JUROJ

LONDONAS, gruod. 17. -
Praneša, ka-d Baltijos juroj, 
apie šimtą mylių j pietų vaka
rus nuo Suomijos; sudužęs Į 
uolas Amerikos prekių laivas 
Casper, plaukęs iŠ New Yorko į 
Helsinkį.

pė radikalų padarė demonstra
cijų, šūkaudama “Viva Sandi- 

no! Viva Sacco-Vanzetti!” Ke
letas demonstrantų buvo polici
jos suimti.

Antradienį [šiandie] Hoove
ris išvyks į Bio de Janeiro, 
Brazilijos sostinę.

BELMOND, Iowa, gruod. 17.
čia sudegė American Beet 

Sugar korporacijos fabrilco da
lis. Nuostoliai siekia apie vie- 

jną milionų dolerių.

BU'CHABESTAS,
gruod. 17, — Balsų ’ suskaity- provincijoj žymesni asmens ga
mas parodo, kad per įvykusius yq -rokuose lenkiškus utsiš u- 
užvakar rinkimus į Bumanijcs kimųą ‘‘Broliai lietuviai”. Ant 
senatą valstiečiui išrinko 110 veko kairiojoj kertėj užspausta 
savo senatorių.

Viso senatas turi 15(> narių, 
kurių penkiasdešimt septyni 
vra ne visuotiniu balsavin u 
renkami, bet paskiriami.

Likusios
tos senate
žumai.

Buvusio
nu liberalų partija visai
kc; ji nebegavo senate 
nųs vietos.

trys renkamos 
kliuvo vengrų

diktatoriaus

vie
na a-

Bratia- 
susmu- 
nė vie-

Banditai puolė banką, 
pasigrobė $75,000

STURGIS, Mich., gruod. 17.
Penki ginkluoti banditai 

šiandie čia puolė Sturgis Na
tional banką ir pasruko su 
apie $75,000.

kurios nors firmos štampas ar 
antspaudas. Laba* daug atsi
šaukimų inž. Putrimo firmos. 
Kaip gavo tas antspaudas

i nežinia. Manoma, kad lenkų 
agentai tokias štampas pas gra
verius yra pasidarę aria iš įs
taigų slaptai paėmę štampus 
ir stiauspaudavę vokus. KrimŽ-

Kalėjimas iki gyvos 
galvos už tėvo 

užmušimų
PANEVĖŽYS. — Kariuome- 

; nės teismo sesija Panevcžv mi- 
baudė Bomą Gir.ioti gyv. Va
balninku vaisė. Pilviškių kai
me už tai, kad jis norėdamas 
valdyti ūki iš kariško šautuvo 

žemės drebėjimas Italijoj nukovė savo tėv. Kaži Giniotį. 
kaltu neprisipažino, liet kalte 

Praneša, kad Terni apygar- buvo Įrodyta ir jis nubaustas 
doj, Italijoj, buvęs jaustas že- kalėti sunkiųjų darbų kalėjime 
mes drebėjimas. iki gyvos galvos.

Kalėdų Dovanos
7 elegramu

j

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
tinsi pinigų išmokėjimą ant keliolikos dienų ir 
padarysit didesnį siurprizą savo žmonėms ar 
šeimynoms.

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

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

(Tąsa)
Kad neats Jurus to žmogaus 

padėty, kuris buvo Ryme ir ne
matė popiežiaus, tai mudu su 
Slogiu vienbalsiai nutarėm su
sipažinti su Wisconsino lietu
viais ūkininkais ir nuodugniai 
išstudijuoti jų apgyventų 
Naughluno ir \Vo(x11m)ix>) 
linkių geografiją.

Nutaria — padaryta.

Taigi, nieko nelaukę, tenykš
čiam. geriausia žinančiam visas 
apielinkes, gyventojui. Povyhii 
Fredrikui, vadovaujant pradė
jom trankytis, apžiurinėti Mc- 
Naughtono, VVoodboro ir kitas 
apielinkes. Musų geografinės ir 
susipažinimo su antrosios Lietu
vos lietuviais ekspedicijos bu
veinė, centras, buvo Jono Va
rekojo ūkis, kuris yra atsirė
męs i medžiais apaugusiais 
krantais \Visconsino upę. Musų 
eks|X'dicijos reikalams naudoti 
pavestas erdvus, su dideliais 
gonkais (porch), labai gražus 
rastinis kabinetas (log cahin) 
ir visos kitos troi/os randasi už 
pusės bloko nuo upės, tad 
mums komunikacijos žvilgsniu 
buvo labai paranku. Vadinas, 
susisiekimas galimas sausžemiu 
ir vandeniu.

(Mc- 
apie-

Kadangi mes sausžemiu kelia
vome, kol pasiekėme antrąją 
LLtuvų, tai pirmą, kaip čia pa
sakius, geografinį trįg)ą darėme 
vandeniu. Susėdome į keturių 
žmonių Įgulos laivą, kurį Va- 
rekojis su mielu noru leido 
musų ekspedicijos reikalams 
naudoti, ir plaukėm Šimkaus 
ūkio linkui. Dar kiek toliau 
pasikasę prieš vandenį išvydom 
aikštę ir namuką, stovintį apie 
šimtą pėdų nuo kranto. Tai 
Mačikuno nedidelis, bet gražus, 
medžiais apjuostas ūkis. K tk 
pasisvečiavę pas Mačikuną, 
pavaišinti lietuviškais valgiais 
ir alum grįžome Į savo buveinę.

| Kazikirs^ 
skylę lošti man varlė įšoko į 
vieną kelinių kišką, vadinasi, 
net aukščiau kinkos, o aš pa
jutęs šaltą daiktą baisiai išsi
gandau. Vadinasi, maniau, kad 
gyvatė vyniojosi apie koją. Ir, 
znočijas, nuo to laiko bijau ne
tiktai gyvatės, bet ir varlių.

—Ir kelines nusimovęs su 
visa varle numetei ant “fervei” 
—kaipo atsitikimo “svietkas” 
pridūriau.

Matyt, anot A. A. Tūlio, an
gis buvo reto proto ir išminties, 
tad pasitraukė nuo tako, o mes 
laimingai pasiekėm beržyną. 
Užsirepečkenę ant kalno viršu
jės su ruošėme neapsakomai 
šaunų programą.

Pirmiausia, “misteriui” Ka- 
zikui vedant, užtraukėme vi
siems gerai žinomą ir begalo 
“slaunią” dzimdzių giesmę:

Trys sesutės ant kalnelio 
Laužė šakas nuo berželio.

Lylia, lylia, oi lylia
Laužė šakas nuo berželio-

Idant nebūtų programas per
daug džiaziškas, tai su Poška 
priešakyj, arba kaipo solistu 

sudainavom “Te- 
išpaša iš “Carmen” 

Povylų duetas, būtent: 
Stogis ir Paul Fredrikas 
puikiai sudainavo “Ram,o- 
Po jif visiems gerai žino- 

(palaukyt, kaip čia savo 
pavadinus) garsusis teno- 

išpildžiau ariją “Galo
nas” daug geriau, negu kada 

tai kart- nors pirmiau esu išpildęs. Visai 
kurtėmis maukem po gurkšniu- nesigirdamas turiu 
ką iš to didžio gorčiuko. Gi už- i 
kandę ir nuraminę troškulį, kitus sekant,
pradėjom apžiurinėti Martynų

Duokim sau, tik iš preso 
šviežiutėlį.

Na, gana eiliuoti. Poetu juk 
vis tiek netapsiu. Eiles tegul 
rašo padaužų poetai ir jų sėb
rai pivletmen poetai.

Smiltinu, vingiuotu, siauru, 
kaip juosta, keliu iš abiejų pu
sių medžiais apaugusiu, nely
ginant kokiu tuneliu, t rate jom 
toliau, l ik pašmukšt į aikštę ir 
vėl šmurkšt atgal į tunelį-miš- 
<ką. Ir laip landžiojom tai Į 
aikštę, tai į tankumyną, kol pa
siekėm, daugeliui čikagiečių 
gerai žinomų, Martyno Vareko
jo ūkį. los, miškų apjuostos, 
aikštės yra ne kieno kilo, bet 
lietuvių ūkiai.

Tiktai veržtuvai sucypė, ir 
musų, tariant Vanagaičio žo
džiais, ekspresas sustojo Marty
no Varekojo dvare.

ir atvažiavom 
vežimo, dzimdzi 

tarė Poška.
Heilo! cikagiečiai, helio! 

Laukėm, laukėm, jau manėm, 
kad visai neatvažiuosite šią 
vasarą. Labai gerai, kad atva
žiavote. Meldžiu į vidų—džiau- 
gpiamosi
poniutė Martynienė.

Na, 
gal kąrtais rasim i? 
11 ės—p r i d u rė M a r t y na s.

O mes, mat, bracia, esame 
ųepratę pakvietimus atmesti, 
tad ir šį sykį, išgirdę minint 
valstybinę kaip bematant sugu-

lipdamas iš 
drimdziškai,

kvietė mus į palovių

tai ko, vyrai, einam 
valslvbi-

NAUJIENOS, Chicago, III.
- ----------—-—--------- ---------- i—i————

i, gaila mums galono- i šmotus 
sukulto,

kaip' fihtTą ’
t I

Oi, gailu galonų, 
• t skardžiai,

Oi, gaila mums 
mylėto,

Kurs teikė mums 
meilės daugiau.

Kadangi publika,

i baisiai gerai 
readorą”, 
operos.
Paul 
labai 
ną”. 
mas 
baisa *

žėjom j vilą ir susėdę prie sta- ras> a^»
!o maumo,jom lietuvišką sūrį.
O kad neužspringti,

Nelyginant Lietuvos žvalgy
bininkai kratą darydami pas 
Smetonos nevalgantį pilietį, ap
žiūrėję, apžvalgę visus trobe
sius, žingsnįavom per bulvių 
lauką linkui beržais apaugusio, 
pusėtinai. aukšto kalnelio. Tik
tai p. Juozapas Kazikas, kurią 
buvo atvykęs ' iš Klaipėdos 

Atgal plaukti labai smagu bu, | (VVoodboro) krašto į musų eks- 
vo: laivą liktai vairuoti terei- pedicijos buveinę, ir šį sykį 
kėjo, o sriauniai bėgantis vau- kartu su mumis studijavo geo- 

" ’■ ' “ j, nei iš šio nei iš to,
nepajutome, kaip, pra-1 mandagiai sakant, pakilęs Į 

a Išira-' aukštį apie šešias pėdas suriko 
Repšio, pa- moterišku balsu ir nusileidęs at

gal ant griešnos žemelės stovė- 
.... . - - . , . i jo pabalęs, be žado.Kitoj pusėj upes, priešais/ ‘ _

Vaickojo ir Bepšio ukius. įlan- , “M ,cla llabar fok*n^ 
koj, iš trijų pusių upės ap-idi,maS1 k8'P , Jaunama, t« Pel« 
jučsta, guli, pagarsėjusio leny- Pama^lusl .'-klausė Stogu, 
kščių gyventojų tarpe kontrak- 
toriaus, ’Fredriko ūkis. Nors 
Fridrikai yra vokiečių kilmės, 
bet jie su lietuviais labai gra
žiai sugyvena ir taip pat drau
gingi ir svetingi, kaip kad lietu
viai. Jaunesnioji karta, būtent: 
musų 
bertas 
sesulė 
gauja 
lyvauja Iii tuvių piknikuose, pa
rose ir kitokiuose parengimuo
se. T'uipgi ir pas save jie pt»- 
sikviečia lietuvius. Trumpai 
sakant, Fredrikai yra ] 
lietuvėti vokiečiai.

duo nešė ji taip smarkiai, kad grafiją 
mes nei 
važiavę 
di.m jo 
darže j.

Varekojo ūkį,
kaimyno,

vadas Povylas, Al ller- 
ir llarry Fredrikai ir jų 
Alice daugiausia drau

sti lietuvių jaunimu, da-

—Ale, bracia, jus esate 
tiktai geras golfininkas, bet 
šaunus akrobatas, o taipgi 
dainjus.
tiškus “triksus” rodyti ir dai
nuoti soprano balsu, it operos 
dainininkė,—komplimentavo Ka- 
zika.

Rimtai kalbant, pas jus, 
brolau, yra gera medega dėl 
stipraus soprano ir su laiku, 
kaip čia pasakius, galėsite tap
ti gera kantorė, jau dabar au^ 
kštąsias gaidas pakeliate gana 
aukštai, tiktai beda, kad kartu I

kur skamba

jojo amžinis 

džiaugsimi ir

Varekojo ir
’ijo kaimynų darbininkai sustojo 

šienavę klausėsi musų melodijų, 
tai magaryčioms dar, onat Ka
ži ko, suplėšėte padaužų himną.

(Bus daugiau)

i pasakyti, 
kad žodžiai ir kompozicija yra, 

mano paties su
tverti. Štai pirmas punktas 
kaip skamba:

Antradienis,

NERAGAUKITE
“FLU!”

Sunaikinkit šaltį pirmąją 
dieną 

Kiekvienas daktarltM.
jnoiH. jei jus hii n a i k i nsi te 
iNeną. jus veikiausiu 
u><leguuo. ar in'-hienzon. 
Aalėiui ięKtiK. Su pirmu 
prie pirmu ženklo Raino, 
gerklės pradėkite hu Turpo 
to Raiti tuojauH. l’atrinitH 
klę Mit Turpo palengvina 
suolą atsikosėjimą. finai jus 
gerėjimą.

ApHiHaugojimui uito (Iii. . _ 
kulį Turpo | kiekvieną nanrų kelis Nykiu* 
i dieną ir flu ImklcrijoM mažai 
įHigyventi, ar MiisiraMti vcitdmoH 

’l’urpo yra veikHiningaH
Hidodas iš M.'iioviniiį lerpątino, 
nicntliol gyduolių. Kiekvienas gydytojas, 
išlavinta slaugė pasakys jums, 
sudėtiniai jau nuo senai y 
kaipo velkHiningi antiseptikai, 
rintys svarbią ypatybę palengvinti 
II* sIČglIlK' h •• i įtini i u .lAit L

aptiekoje.

Turpo
Qpick, Sure, Šato Relief

nr Minulė piiMuky*
Haitį pirmam 

neptlKIUIMitf- plltlldll) 
Taiffl neloinkitn 
RukoMf-Jimu. ai- 
ai- Mkauilam'loa 
ir Hiinaikinki- 

krutinę ar uor- 
kIokuiL i>aliii<>. 

pajuaito pa-

|HpaiiMl<it<* lUH.

niM 
vietą. 

aiittHcptik.iH, 
caniphor

proKOM

MII- 
ir 
jo
tie 

I 
tU-

kad 
pripažinti 

taipjau 
. .. i Hah’-iuoHJ’

Turpo kainuoja 35c kiekvienoje

ne
ir
ir

Kartu galite akroba-
triksus

pradėję' su savim ir žemąsias gaidas pa- į

Išstudijavę geografiją aplin
kui musų buveinę ir susipažinę 
su artimiausiais Jono Varekojo 
kaimynais, susirė|>ečkinom Į: 
musų vado Fredriko Buicką ir 
plėškėjom per mišką geografi
jos mokintis. Ir, bracia, nespė
jome nei po “Cumel” surūkyti, 
<> musu Buickas jau sustojo 
prie gonkų Miko Varekojo ūky.’ 
Mikas mumis labai širdi 
priėmė ir tikrai lietuviškai 
vaišino. Padaužų poetas, 
būt, šikamai eiliuotų:

Mus į vidų pavadinęs 
J r į eilę susodinęs, 
“Konstitucijos” tomą senų, 
Mikas tuojau atgabeno. 
Mes visi vertėme po lapą, 
Nepalikdami nei paragrafų. 
O kai “konstitucijos” i

beliko, 
l'ad pajutom josios kiką. 
Bet mums 
Tad Mark

beno.

pa-

keliat aukštyn. Well, kiek pa- j 
silavinęs galėsite su Vanagaičiu 
koncertuoti ir rekordus 
nuoti,—padrąsino Kaziką 
ka.

Nugi, 
ant tako, 
Kazikas. 
' —What 
kad bijo gyvatė?—pusiau 
liškai ir pusiau darkytai lietu
viškai klausė musų vadas Fred- 
rikas.

va, štai gyvatė 
atgavęs žadą

kinti vyras you

įdai 
Poš

guli
tarė

are;
ang-

metai laiko atgal gol- 
znočijas, Lošdami pir- 
pamatėmc ant “fer-

f o lauke, 
nią skylę 
vei” besiartinančią gyvatę. Vie
nas tuojau su “mid-aironu” pri
spaudęs prie žemės laikė, o ki
ti, vadinasi, buvo teisėjais ir, 
vadinasi, nuteisė, kad ji turi

apdarai mirti elektros krėsle. Tiktai, va-

- “Kultūros” Na. 11 atėjo. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

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

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

4606—08 W. 22nd St.
Tol Cicero 130

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

n ;■ ...

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

18, 1928

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

C. J. Dankowski, ižd.

1-2 ir 3 MORGICIAMS
Eighteenlh Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To imties navininko priežiūroj per 80 metų. Muią mottoi PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims aeredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada.

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

Klasiškas

KONCERTAS
Trečiadieny, Sausio 16,1929

LIET. AUDITORIJOJ
3133 ž5o. Halsted Street

Malonios Dovanos Vyrams
Pasiūlymai tikrai patenkinančių ,

Dovanų dėl Vyrų
Dovanų vidutiniškos kainos, gerų savo kokybe, naujų 

stylium—prirengtų’ greitam ir lengvam išsirinkimui:
—Pančekos —Kaklaraiščiai
—Nosinės —šalikai
—Kepurės —Skribelės
Sankrova dėl vyrų yra dabar sankrova dėl vyrų moterų, 

motinų, seserų ir mylimųjų. Tikrai niekad pirmiau nebu
vome taip gerai prisirengę patarnauti jums su puikiau
siais daiktais dėvėjimui — puikiausiomis iš^ visų dovanų.

Bernard Petka
Vyrų Beikmenys

4171 Archer Avė., at Richmond St.
Atdara vakarais ir nedėliomis iki 12 vai. dieną. . 

_________________________ 1—____________________________

■/’. t. »-«

—Marškiniai
—Diržai
—Pirštinės

-

Pradžia 8 vai. vakare

Milionai Moterų Pasirinko

Kartu su gėlėmis, saldainiais ir kitomis gražiomis do
vanomis, kurios priduoda ypatingai gražų sentimentą 
šventėms, tegul bus viena praktiška dovana—Maytag.

Tinkamesnes dovanos negali būti moterei, ar motinai, 
ir negali būti geresnio skalbėjo už Maytag. Kaip savo ko
kybe, taip ir veikimu Maytag yra geriausia pasauly skal
biamoji mašina.

Padaryta iš vieno šmoto lieto aliumino ji revoliuvioni- 
zavo skalbimo greitumą ir pilnumą; naujo^įprietaisos dra
bužiams gręžti saugios, patogios, lengvos ir veiklios; ty
lios, geriausio plieno gyros; tai ir visos kitos nepalygina
mos vertės ypatybės padaro Maytag geriausia dovana.

Kiekviena Maytag būna dirbtuvėj peržiūrėtas 544 kar
tus, kad užtikrinti geriausį veikimą ir adgšėiausią ko
kybe, kokios užsitarnauja šios rūšies dovana.

Kodėl Maytair vadovauja vijime pasaulyje:
—Saugus drabužiij gręžėjas, su minkštu viršutiniu rolių ir 

kietu apatiniu. Apsaugo guzikus. Automatinis spaudimo* kontro
liuotojas.

—Aliumininis, šiluma palaikantis, nedunžantis katilas, išplau- 
ja visus purvus be palietimo rankomis.

—Patogus dangtis ir nustatomas kojos.
Uždarytos, tylios, plieninės gyros;

—Didelis talpumas; visos savaitės skalbimas j valandą įniko.
—Parankus, užima tik 25 ketvč colių. *
—l’abudavotas visam amžiui; gražiai lakeriuotas.

Lengvais išmokėjimais, kuriu jus niekad nepasigesite.

Maytag
ALIUMININIS SKALBĖJAS

MAYTAG SALES
5512—Gth Avė., Phone 5441 ir 1701- 57th St., Phone 9241 

KENOSIIA, W1SC()NS1N
Burlington, Wis. Cudahy, Wis.

Maytag pardavėjai visur laikosi bendro nusistatymo 
siųsti Maytag į namuA, kad juo išskalbti visos savaitės 
skalbinį be jokių pareigų iš pirkėjo pusės. Tuo bildu yra 
pardavinėjami visi Maytag. Maytag pats turi save par
duoti.

Telefonuoidt, ar rašykit Maytag Sales, C. Labanovvsky, 
1704—57th St., Kenosha, \Vis., dėl demonstravimo. ...

M!

ARTISTAS LEONARD B1WNWALD

Turime garbės 
linį dainininką.
i oje, Dorpate ir Kaune. Artistas Brunwald paejpa iš Rygos. Čia 
baigė mokyklą. Gi dainuoti mokinosi Vokietijoj, Italijoj ir Fran- 
cijoj. Šį žymų dainininką lietuviai turės progą pirmu kartu 
išgirsti.

Mes kvočiame jus atsilankyti į ši klasišką ir puikų koncertą. 
‘NAUJIENOS.

dinasi, Ųaip sakyti, man paši
nu rties bausmė buvo 

ištrėmimu iš “fervoi” 
Ir ar jus žinote, kas 
Nugi, štai, va jis ma- 

porino

pricšinus
tomą neužteko, Į 
ąmendmvntų ntga- įį “rot”.

atsitiko?
naują, naiijutėlĮ, ’ te—rodydamas į mane
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Magdalena Bankaite

tas

ncga

nuo

COUNT FELIX VON LUCKNER

U/ckyRusiškos ir Turkiškos Vanos

esat

visuomet

jaučiatės

TUBBY

HUH

190

JOS

Garsinkitės Naujienose

pa ar
kada

vals., 
Anta- 
daug 

veiki-

I RAME THE \ 
DARŲMGEST DTTLE 
DOG, BRVTOJj, I WMTT 
. YOu TO SEE MIM y

metu Vy-
Budamas

Magdalena 
garsiosioms

'WCU,AiN'r> 
THAT 40 V 
*THt WAY 
VHTH ęiQLS?

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Bali- 
skatintojas 

kun. Anta- 
senelė su 

mini, o i*>

gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
\ ' ; pas mane. Mano pilnas iieg> 

tisų tikrų ligų Ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
likit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų

< DERK THAT OLE \ 
SKSYSMtTH? GOl^' A 

rUCHT UOTO THE HO0*E 
LUCY- *THAT, 

GUY-S 50 LUCKY HES 
COT HORSE SHOE.S. /
\ UA^GUO'OkjTo HIM J

Tam tikra, aprubežiuota cukraus proporcya 
maiste yra patartina, bet žinovai griežčiau
siai pabrėžia, jog perdidelis daugis riebi- 
nančių saldumynų yra kenksminga ir kad 
Amerikos žmonės perdaug valgo tokių sal
dumynų. Todėl, vardan apsirubežiavimo, 
mes sakome:—

pradžių vien 
Lietuvių 

, bu da
bot daugiau- 

(jis kuni- 
jšvęslas).

/ I GUESS i’M IM PRETTY SOLIO 
vjrrm LOCY JOKJES. movj - 
OUGHTA ŪKE BETTER'M SHE

DOES GISSY SMITH SlNCE t 
GAVĘ V4ER. THE 8'G BUMCH 
OF ROGES THAT 6 A M VJILSOM 
SEMT To COUSIM PATYČIA.
VLL GO OOVJM AROUND PER 

V^HOUSE AM SsEE. IF she's odt

■ dabar jis yra 
ligoninėj, Kal-

nešiams jis duodavo net savo 
arklius ir kiek galėdamas pats 
knygas vežė ir slėpė. Oginskis 
net pats siųsdavęs lietuviškas 
knygas spausdinti i Tilžę.

Kun. A. Vytartas Magdalenai

G. Al Malinsky, 
1801 S. Raeine A v

Wm. Broniarczyk, 
4459 So. Wood St

Grant VVorks Drujr Store, 
4847 W. 14th St., Cicero, 
John Malachovvskas.

Carl F. Worm,
3,359 S. Halsted St., kertė 34

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iieg 
zaminavimas atiden 
sveikata jums sugryi _ _ , _ ... _ _
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzantina  ̂
vivio — jums yra.

DR. J, E. ZAREMBA
20 W. Jackson BĮ v., netoli State St. 

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 Iki 7:80 vakaro. 
Nedėiioj nuo 10 ryto Iki 1 po pietų.

Serafiną KušeliAUską kalbama, 
lietuviškai spaudai net 2JKMJ 
rublių paaukojusį, žiur. J. Tu
mo “Paskaitos” A. S.).

Bet visgi nedaug, ant pirštų 
suskaitomai, tebuvo tokių dva-

Greiciausia apsisergėti nuo 
flu, tai sugydyti burną ir 
dantis.

Ofiso valandos dieną ir 
vakare, apart seredos.

Dr. K. Dran^elis, 
2117 VV. 63rd Street 
Arti Western Avė.

Telefonas Republic 2266.

1863 metais, gruodžio 3 d., Su- 
radgalio bajorų okplicoje, An
čiškio |>a rupijoj, Ukmergės ap
skrity. Nuo mažens- jis drauga
vo su Aleksandru Dambrausku- 
Jakštu, kilusiu iš gretimos Pa
girio parapijos. Vėliau, Kauno 
dvasiškoje seminarijoje, suėjo 
i labai artimus santykius su J. 
Maironiu.

A. Vvlartus 
lenkiškai temokėjo, 
kalbos pramoko vėliau 
mas seminarijoje 
šia bekunigaudamas 
gu tapo 1886 metai

DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus diabu- 
/.uis dėl savęs, 
kaipo profesija. Pa f ■ fflEą 
mokos dienų ir vaka Ilk 
rais. A 
kit dėl nemokamos 
informacija knygos. ^lO^

MASTER COLLEGE 
State St. cor. Lake St.

10 augštas
KASNICKA, principalas

rr w '——•*—« '.*?**? - ■» —

rininkų, kurie tikrai užjautė ir 
vertino lietuviu įsikalus.

Magdalenai Bankailei papa
sakojus užraše —•Juodis.
1928. IX. 16 ir 17.

(Pabaiga)

“The
Sea Devil”
D i d iiau tia t 
Vokietijai karo 
lygtinai, kurie 
ruiikad ntuim- 
u:i nei vieno 
oponento, Gra
fai Felix von 
Luckner. rom - 
anti ikiautiat ir 
liaptingi auiiai 
aimuo H Vokie
tijai ir jos są
jungininkų put
es laike Pasaul
inio Karo.

Nuo 1886 iki 1899 
turtas kamendoriavo. 
nepaprastai energingas žmogus, 
jis tuoj ėmėsi lietuviškų knygų 
rašymo l>ei skleidimo. Jis visus 
labai mvlėjo, todėl nenuostabu, 
kad knygnešiai niekad jo ru
sams neišduodavo, nors butų 
ir kažkaip kankinami. Pats Vy
turtas irgi buvo atsargus, to
dėl niekada prie jo rusai 
įėjo prikibti.

Vvlarto sveikata laižai 
dė 1905 metų revoliucija, 
jis klebonavo Leckavoje 
buvo daug revoliucininkų. P 
lo Vyturtas ilgai turėjo gydy

(Tęsinys)
Tiek dirbusi, vargusi spaudos 

draudimo metais, Magdalena 
Bankaite nemanė susilaukti to, 
ko susilaukė: netikėjo, kad ji 
neturės senatvėje kur galvos 
priglausti. Dabar ji, bndama be 
sveikatos, turėdama reumatiz
mą, yra priversta elgetyne skur
sti, kuo ne badą kęsti. Be to, 
via dažnai ją dar priveikia tam 
siu bei akiplėšiškų davatkų lie
žuviai, kurie neaplenkia net tos 
nusipelniusios senelės. Ir skau
džios, skaudžios ašaras nusirita 
per senelės veidą, visa tat pri
siminus...

Dabar Magdalena Bankaite. 
kaip minėjau, skursta elgety
ne, Plungėje, Bebrungo gatvės 
8 numeriu pažymėtame name.
Magdalenos Ban kaitės bendra

darbiai bei pažįstam i
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Žymiausias Magdalenos 
kaitės rėmėjas bei 
buvo jau minėtas 
nas Vyturtas, kurį 
didžiausia pagarba 
skaudu likimą n. s 
siminus, senelė skaudžiai 
veikia.

šiai žinių žiupsnelis apie 
tarto gyvenimą. Naudotasi doe. 
.1. Tumo “Lietuvių literatūros 
paskaitomis“, ž.iur. “šviesos 
grupė“.

Kun. Antanas Vyturtas gimė

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio

praplėšiau vieną panely uzsiruRiau 
cigaretą ir pripildžiau juom savo 
plaučius, ir, dievaž, vėl pasijutau 
vyras. Dabar mes turėjome pakan
kamai visiems vyrams, ir mes visi 
nusilinksminome, ir vėl pasidarėme 
draugiški vieni su kitais. Dievaž, 
man buvo gaila skandint tą Ameri
kos laivą, iš kurio gavome tų eiga- 
retų. Lucky Strikes, jie yra puikus, 
ir mano 
atrodyti madinga ir turėti laibą 
figūrą. Jinai ruko Lucky Strikes, 
kuomet jai kas pasiillo riebinančių 
saldumynų. O mano gyvenimas 
visuomet buvo veiklus, ir aš turiu 
pasilaikyt tinkamai sveikas ir vi
krus. Man patinka jaustis taip, ką 
jus amerikonai vadinate ‘peppy*. 
Taigi aš atsisakau nuo visokių saL 
durnynų. Duokite man Lucky Strike 

Vietoj jųjų- Dievaž, geras yra daik- 
tas mums rūkyt Luckies.”

Sustabdomas vargi 
nantis kurtus 

kosulvs

P. Hannema, 
10721 Wentworth Avė

Pilna Fizine ir Ana
litinė Egzaminacija
Atidengia paslėptas priežas

tis ligų ir skausmų
Nuo ko paeina skausmai?
Kode! jus visuomet 

vargę ?
Kas priverčia jus 

jaustis atbukusiu?
Kodėl jus visuomet 

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

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

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

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

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150

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

-r<| »<-co
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pnaakojęs, kad Leckave buvęs 
net toks pasišventėlio lietuvis 
dvarininkas, kurs lietuviškų 
knygų reikalams net visą dva
rą paaukojęs ir pąts skursda
mas miręs. (Ar čia tik ne apie

per lą laiką užmiršo, daug dar 
ir atsimena.

Ylakiuose nuo Magdalenos 
knygas imdavo iv slaptai jas 
apylinkėj .skhdsdavo Budrikus 
Juozas ir Vaitkus Kazys.

Židikuos knygas nuo Magda* 
Ienos ir kitų knygnešių imda
vo, jas apylinkėj skleisdamas, 
Pocius. Sykį rusams kratą da
rant jis laip išsigando, kad dėl 
to susirgo ir mirė.

Telšiuose knygas skiepdavo 
kažkokia Viktorija.

Laivų kaime, Salantų 
gyveno didelis knygnešys 
nas Laukys, kurs labai 
knygų per 20 metų savo 
rno laiko po žmones paskleidė. 
Su Lankiu Magdalena labai 
daug sykiu bendrai pereidavo 
riba.

Į Alsėdžius, slaptai nuo kle
bono Mažeikos, labai daug kny
gų imdavo ir išskleisdavo ka- 
inendorius Dargužas. 'I'iesiog 
pulte puolė ant lietuviškų kny
gų bei laikraščių kitas, jau 
vėlesnis, Alsėdžių kamendorius 
S vila.

Kretingoj bausmę kentėjo 
kun. Liudas Korzonas, kuris la
bai daug knygų iš Tilžės pas 
save parsigabendavo ir paskui 
jau kitiems knygnešiams dali
jęs kurie jau jas po visus pa
šalius ir išnešiodavo.

Į Ž. Kalvariją 
atnešdavo knygų 
apylinkės knygnešėms seserims 
Rėp.šaitėms.

Į Barstyčius nuo jos knygų 
imdavo bagamazas Liekis.

Knygnešių eilėse buvo ne tik 
paprastų vargdienių žmonelių, 
bet ir vienas kitas iš dvarinin
kų tarpo. Štai Bietavo kunigai
kštis Oginskis rūpinosi kaip 
bendrai lietuvių reikalais, taip 
ir lietuviškų knygų skleidimu 
bei tų knygų skleidėjais. Knyg-

“Lucky Strike? Taip, dievaž. Štai 
ką aš jums pasakysiu. Pietiniame 
Pacifiko Vandenyne aš plaukiojau 
su savo laivu, kuriuom gaudžiau ir 
nardinau priešų laivus. Oras buvo 

lietingas, ir visas musų 
tabakas' kurio turėjome savo laive, 
buvo iki paskutinio žiupsnelio su- 

s, ir negalima buvo 
jo rUkyti. Mes pradėjome nusiminti. 
Vyrai pasidarė, kaip čia pasakius, 
suaugę, pikti. Štai ateina Amerikos 
laivas. Mes jį suėmėme. Paėmus 
kapitoną, oficierius ir jurininkus ir 
perkėlus juos ant musų laivo, aš su 
savo oficieriais užėjome ant suimto 
laivo pažiūrėt, ar jame nėra ko, kas 
mums reikalinga. Mes jį išjieškojo- 
me. Ir ką jus sau manote? Po 
vienos sėdynės paduškaitėmis kapi
tono kambaryje mes suradome 500

Kosulys tankiai paeina 
suerzinimo gerklėj, kurį nuola
tinis varginimas tik dar labiau 
pablogina. Kad sustabdyti j j 
tuojaus, palaikykit valandėlę 
dožą Foley’s Honcy and Tar 
Compound žemai gerklėj, tarsi 
gargaliuojant, pirm .nurijant. 
Tuo gydančios, raminančios y- 
patybės Foley’s Honcy and Tar 
Compound tiesioginiai paliečia 
suerzintas vietas ir pagelba bū
na ūmi. Kiekvienas junginys 
Foley’s Honcy and Tar Com
pound yra veiksmingas ir stip- 
r-its. Netui'i opiatų.

Parduoda:

NIPE) \

Imkite
Lucky vietoj 
saldumyno

Nuo 191 1 iki 1919 metų Vy
tautas klebonavo Odesos lietu
vių parapijoje, kur lietuvių bu
vo 7,000, o karo metu net 10,- 
000. Odesoj jis įsteigė lietu
viams teatrą, prieglaudą ir tl. 
Jis daug nukentėjo nuo bolševi
kų, taip kad j Lietuvą grįžo jau 
visai ligonis 
psichiatrinėj 
vari joj.

Vytartas yra labai daug pa
rašęs arba vertęs Įvairių kny
gų, daugiausiai dvasiško turi
nio. Priskaitant ir Serafino 
Kušeliauskc raštus, prie kurių 
išleidimo jis daug prisidėjo, iš 
po Vyturto plunksnos išėjo net 
17 knygų!

Joks buvo Vyturto gyveni
mas. Daug jis dirbo, vargo, 
rupiuos sAvo tautos reikalais. 
M. Br.nkaitė pasakoja, kad jis 
dėl darbo mažai temiegodavęs, 
kas irgi prisidėjo prie sveika
tos nusilpimo. Ir štni tns nusi
pelnęs žmogus taip liudnai turi 

baigti gyvenimą!
Be kun. A. Vyturto, M. Ban- 

kailė pažino daug Įvairių kitų 
spaudos skleidėjų. Daugelį jų

IMKITE LUCKY 
VIETOJ SALDUMYNO.
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JAU NERIMSTA

Kai kurie laikraščiai jau ėmė nerimaut dėl Hoove- 
rio sumanymo, kad Jungtinės Valstijos sukeltų 3 bilio- 
nų dolerių fondą, kuris butų vartojamas krizio metu 
viešiemsiems statybos darbams, idant bedarbiams butų 
progos gauti uždarbį. Tie laikraščiai sako, kad tai butų 
‘‘paternalizmas”, kuris demoralizuotų žmones: užuot 
patys rūpinęsi savim, žmonės įprastų kiekvienoje bėdo
je reikalauti pagelbos iš valdžios.

Sakysime, kad Hooverio sumanymas, iš tiesų, reiš
kia paternalizmą. Bet kas tame blogo? Ar šiandie val
džia nesirūpina tam tikrais piliečiais, kaip geras tėtė 
savo vaikeliais? Ir dar kaip!.

Kuomet kyla darbininkų streikas, dėdė Šamas at-

KARAUL! TROCKIZMAS 
SMAUGIA!

Karau!! Vienintelę leninistinę 
partiją Amerikoj baigia smaug
ti trockizmas!

NAUJOJI VALDŽIA 
RUMAN ĮJOJĘ

Sveikatos Dalykai
Influenza

Amerikoje Stalino partijos 
sekcijoje eina “diskusijos“. 
Daugumos frakcija ginčijasi su 
mažumos frakcija. Kaip jau ži
nome, tos abidvi frakcijos, su
dariusios, “bendrą frontą“ ne
perseniai išspyrė lauk “troc- 
kistus“. Galėtum tikėtis, kad 
pp šitokio sutartino žygio jied
vi puls viena antrai į glėbį ir 
džiaugsis, išgelbėjusios pasau’io 
revoliuciją nuo “išdavystės“. 
Bet kur tau! Vietoje džiaugs
mo matome pikčiausias rietenas 
ir kits kito niekinimus.

Fosterio vadovaujami “mažu- 
miečiai“ prikaišioja Lovestone’o 
vadovaujamiems “daugumie- 
čiams“ “dešinį nukrypimą“, ku
rio dėka, girdi, tik ir galėję 
privisti partijoje trockinių 
kontr-revoliucionierių. Gi “dau- 
gumiečiai“ atkerta, kad kaip tik 

Tosterio frakcija ėjusi kartu su 
trockistais ir buvusi priešinga 
kovai su trockizmo pavojum- 
šituos savo priekaištus viena ir 
antra pusė dėsto kilometro il
gio straipsniuose. Šioje valan
doje “turi balsą“ centro pildo
mojo komiteto dauguma (lo- 
vestieciai) ir j.os straipsnis tę
siasi “Laisvėje“ jau apie savai-siunčia savo ginkluotas jėgas pramonininko nuosavybei j si ■ - ■ 

draudžiau- tę laiko ir dar galo nematyt.
ir štai ką “workerių” partijos 
centras pasakoja apie troc- 

kizmo pavojų partijoje:
“Tarp vadovaujančių Min- 

neapolio trockištų yra V. R. 
Dunne, Skoglund, Coover, Vo- 
taw ir Hedlund.

“Chicagoj Arne 
buvęs distrikto 
rius, ir Glotzer, 
munistų Lygos 
Pildomojo Komiteto 
atvirai puolėsi į gėlbį 
kizmui.
čikagiškiai Opozicijos drau
gai (t. y. fosteriečiai. “N.“ 
Red.) nominavo Svvabecką į 
savo distrikto organizatoriaus 
vietą.

“Bostono dstrikte trockistai 
dabar susibūrė į ‘Lygą Prieš 
Partiją’, i pasivadinusią Ne
priklausomą Komunistų Są
jungą, vadovybėje daktarės 
Konikovos, kuri nuo seniai 
jau buvo Opozicijos šulas, ši 
grupė Cannono pasekėjų jau 
leidžia savo laikraštuką — 
‘Biulletiną’—atvirai kontr-re- 
voliucinj organą, kuriame 
šlykščiausiai šmeižiama So
vietų Sąjunga.

“Clevelande, New Yorko, 
Kansase ir kituose distriktuo- 
se trockizmas taipgi pakele 
savo biaurią galvą, gauda
mas sau rekrutų iš Opozoci- 
jos eilių.

“Finų (suomių) frakcijoj, 
dešinumo'ir trockizmo pavo
jai tūlą laiką atrodė labai 
rimti. Nepartinėse organiza
cijose pradėjo prieš Partiją 

negražiai 
sparnas, 
Sulkane- 
Morsono

saugoti; teismai išleidžia “iudžonkšenus”, < 
čius streikininkams pikietuoti dirbtuvę. Saugodamas 
Amerikos kapitalistų biznį nuo užsienių kompeticijos, 
dėdė Šamas turi aukštus protekcinius muitus importuo
jamoms prekėms. Kada Amerikos milionieriai, investa
vę savo kapitalus Meksikoje, susipyksta su Meksikos, 

. valdžia, tai dėdė Šamas tuoj šoka jiems į pagelbą.
Kas gi tai yra, kad ne paternalizmas? Bet dėl šito 

paternalizmo kapitalistiniai laikraščiaį triukšmo neke
lia. Jie ima nerimauti ir bartis tiktai tuomet, kai kas 
nors pasiūlo, kad valdžia teiktų šiek-tiek pagelbos ne
turtingiems žmonėms, kurie visa savo gyvenimą suh-turtingiems žmonėms, kurie visą savo gyvenimą 
kiai dirba dėl duonos kąsnio!

NAUJI ŽMONIŲ ŽUDYMO ĮRANKIAI

gar-Anądien Chicagoje Sherman hotelyje kalbėjo 
sus chemikas, Dr. Hilton Ira Jonės, apie naujus mokslo 
išradimus, sustodamas ypatingai ties dviem dalykais, 
kurie, kalbėtojo nuomone, galėsią suvaidinti milžinišką 
rolę busimuose karuose. Dr. Jonės pareiškė, kad chemi
kai pagaminę tokių nuodingų dujų (gazų), kuriomis bu-į 
tų galima urnai sunaikinti dideles armijas. Tos dujos į 
vadinasi “cacodyl isocyanide” ir jų turi įsigijusios visos.; 
didžiosios valdžios pasaulyje, bet kolkas jos dar nenori, 
kad žinios apie šitą pasibaisėtiną išradimą plačiau pa
sklistų žmonyse.

Kitas turįs taip pat didelės svarbos karui išradimas 
tai — naujas metalas, kuris yra dvigubai kietesnis už 
kiečiausią plieną, bet sveria tik pusę to, ką sveria aliu- 
minijus. Gabalą šito keisto metalo, pavadinto “berili- 
lium”, mokslininkas padėjo ant stalo ir parodė publikai. 
Jisai esąs taip kietas, kad juo galima piauti stiklą, bet 
dėl savo lengvumo jisai butų labai patogus vartoti aero
planų dirbimui. 400 arklio jėgų motoras aeroplanui, pa
darytas iš to metalo, butų taip lengvas, kad vienas žmo
gus galėtų j j paimti ir neštis.

Apginklavus armiją aukščiaus minėtomis nuodingo
mis dujomis ir aeroplanais, padarytais iš to naujo me-

Visos valdžios šiandie ginkluojasi, ir jų politika eina 
tokia kryptim, kad anksčiaus ar vėliaus naujas pasaulio 
karas gali pasidaryti neišvengiamas. Jeigu žmonijoje 
nepaims viršų jėgos, kurios kovoja už tarptautinį soli
darumą ir taiką, tai ateis katastrofa, kokios dar nėra 
mačiusi istorija.

SKIRTUMAS

Prezidento rinkimuose lapkričio mėnesyje, socialis
tų kandidatas gavo New Yorko valstijoje 107,332 balsu, 
o komunistų kandidatas — 10,876 balsus.

Už socialistus, vadinasi, buvo paduota dešimtį kar
tų daugiau balsų, negu už komunistus. Ir tai, nežiūrint 
to, kad komunistai varė pasiučiausią agitaciją, kuri bu
vo atkreiptą daugiausia prieš socialistus.

Ar ne laikas butų komunistams susiprasti, kad jų 
skcryčiojinuis neturi jokios prasmės?

Svvabeck, 
organizato- 
Jaunų Ko- 
Nacionalio 

narys, 
troc-

O tik dar neseniai

žiauriausia atakas 
paskilbęs dešinysis 
oportunistinč šaika 
no, Askelio, Bergo, 
ir Salio, kurie per ilgus metus
sudarė Opozicijai nugarkaulį 
tarp finų partijiečių. šie Par
tijos ir Komunistų Interna
cionalo priešai visi liko išvyti 
iš Partijos..-’’
Tai ve kiek “išdavikų“ privi

so komunistų partijoje. Dauge
lis jų tapo jau išmesti. Pasiro
do, kad visus distriktus buvo 
apėmusi trockizmo epidemija. 
Ji įsiskverbė ir į kai kurias tau
tines federacijas ir net ■ į 
jiatį centro komitetą!

Bet išmetus atvirųjų trockis- 
tų “saikas“ (kaip išsireiškia 
pats komunistų centro komite
tas), partijoje pasilieka dar 
opozicija, kuri, pasak centro, 
nedaug kuo tesiskiria nuo troc- 
kistų!

Žodžiu, desperatiška padėtis.

New Yorko savaitraštyje 
“The New Leader” Jacob Pis- 
tiner rašo apie naują valdžią, 
susidariusią Rumunijoje po Bra- 
tiano diktatūros nuvertimo.

Premjeras Juiiu Maniu yra 
valstiečių partijos vadas. Pra
džioje ši parĄja veiku tiktai 
Transylvanijos provincijoje ir 
vadinosi Rumanijos Tautinė 
Partija. Paskui su ja susidė
jo daug radikališkesnė Ūkinin
kų Partija, veikianti kitose 
provincijose. Į valstiečių parti
ją tečiaus įstojo ir daug žmonių 
iš vidurinių klasių miestuose, ir 
šiandie ji nėra apribavusi savo 
programo vien ūkininkų reika
lais. Priešingai, ji stoja už 
krašto industrializacijų ir nori 
padaryti iš Rumanijos moder
nišką buržuazinę valstybę.

Kovoje su reakcija, kuri per 
ilgus metus sloge Rumuniją, 
valstiečių partijai teko dabar 
ieškoti paramos darbininkuose. 
Prieš rinkimus KManiu pasiūlė 
socialdemokratams sudaryti rin
kimų bloką. Socialdemokratai 
iš karto nesutiko, tečiaus dar
bininkų masės ėmė daryt spau
dimą į partijos vadus, reikalau
damos, kad socialdemokratai 
padėtų naujai valdžiai apsidirb
ti su atžagareiviais, 
mok ratai 
gas, kad 
paprastos 
spaudos 
rinkimų laisvė. Kai valdžia ap
siėmė šitas sąlygas išpildyti, tai 
socialdemokratai įėjo į bloką 
(rinkimuose socialdemokratai, 
kaip žinoma, pravedė 8 atsto
vus). i,

Iš svarbiausių reformų, ku
rias valdžia stengiasi įvykinti 
artimu laiku,, galima paminėti 
savivaldybių įstatymą, kuriuo 
bus suteikta platesnės teisės 
miestų ir apskričių valdžioms, ir 
tautinių mažumų įstatymą.

Socialde- 
pastatė valdžiai sąly- 
butų panaikintas ne
apsaugos stovis ir 
cenzūra ir užtikrinta

Matyt, patys neskaito

Kampininkas broliukų orga
ne rašo:

“Jei visi musų bedieviai pra
dėtų įsigilinti į katalikų tikė
jimą, imtų skaityti geras kny
gas, kurių ir lietuvių kalboje 
jau apsčiai yra, tuojau pamaty
tų savo klaidas, ir sugryštų ant 
tikro kelio.“

Tai yra bereikalingas siūly
mas bedieviams, nes bedieviai 
ir šiaip yra gerai įsigilinę į 
tikėjimą, gerai pažįsta jo ap
gaules ir todėl daugiau jokiems 
“tikėjimams“ netiko. Bet vi
sa bėda yra tame, kad, kaip 
matyt, tai nė patys kunigai ir 
jų broliukai tų “gerųjų kny
gų“ neskaito. Nes jie patys 
sako, kad jei imtų skaityti ge
ras knygas, tai sugryštų ant 
gerojo kelio. Parodykit gi ku
nigus, kurie yra ant to “gero
jo kelio.“ Štai kad ir tas pats 
broliukų organas nuolatos me
luoja, šmeižia, kolįoja kitus nė 
kiek neblogiau už komunistus. 
Arba imkime Lietuvos kunigus. 
Kiek ten šmugelio, nusidėjimų, 
net piktadarybių. Ar tai ėji
mas tuo tikruoju keliu? Jei 
tai nėra tikrasis kelias, tai, 
kaip matyt, nė Lietuvos kuni
gai neskaito savo “gerųjų kny
gų.”

Taigi Kampininke, vieton 
bedieviams tas “gerąsias Įmy
gus” siūlyti pirmiausia pasiū
lyk savo broliukams ir savo 
“broliams Kristuje’’ — kuni
gams. Jos jiems yra reikalin
gesnės, negu bedieviams.

— Bedievis

Rašo Dr. Margelis

Pastaba

nizmas, kurio dar neteko mo
kslui pažinti.

Influenza užsikrėsti paprastai 
tenka tiesioginiu arba ir netie
sioginiu keliu vienam asmeniui 
nuo kito. Apsikrėsti labai leng
va, nes liga yra be galo lim
panti, arba infekcine, ir plečia
si tarsi kokia liepsna.

Ir influenza apsikrėtus, ji ne
paprastai veikiai ligonyje išsi
vysto, dažniausiai į dieną, retai 
kada ima tris dienas. Aišku, ko- 

^del influenza baisiai smarkiai 
plinta.

Sykį influenza sirgęs, visai 
nereiškia, kad daugiauja ja ne- 
besirgsi, vadinas, atsparos išsi
dirbti negalima. Turint betgi 
galvoj tą faktą, kad influenzos 
epidemijos ateina ir pereina, 
vadinąs, išnyksta, pasidaro šio
kio tokio paripdo manyti, kad 
bene tik visos apygardos arba 
kadir visas kraštas ima ir į- 
gauna kokią nors atsparą prieš 
influenzą atsilaikyti. Veikiausia 
taip ir yra. Tikrai betgi nežino
ma.

Influenza serga tiktai žmo
nės; gyvuliai paprastai liuosi 
nuo jos. Gal būt, kad ir prie 
beždžionių ji limpa; pakol kas 
tikrai dar nėra žinoma.

(Bus daugiau)

ka endemiška arba ir sporadiš
ka influenza. štai, pav., 1889- 
’90 metų pandemiją, kuri, ro
dos, prasidėjo Turkestane ir 
paskui iš rytų ėjo į vakarus, o 
per 12 mėnesių mažne visą pa
saulį užplūdo, 1891 ir 1892 m. 
pasekė gana smarkios epidemi
jos.
Kodėl tenka žmonėms influenzą 

gauti?

Tikrai, kaip jau pasakyta, 
dar nėra žinoma. Prastos gy
venimo aplinkybės (netikęs sa- 
nitarumas), netikslus žmonių 
užsilaikymas (nepaisymas higie
nos dėsnių), tikrai sakant, 
menkos įtakos čia turi. Kai 
jau pandemija, arba plačiai iš
siplėtus epidemija, užeina, tai 
susirgti gauna visokių luomų ir 
visokio užsiėmimo žmonės. Se
zonai, rodos, irgi maža ką bendro 
čia turi.

Pfeiffer’io, Kitasato ir Can- 
on’o surastas influenzos bacilis, 
šiaip ar taip, bent pakol kas jo
kio mokslinio pagrindo neturi. 
Influenzos epidemijos, kurios 
pasirodė po 1889 m. pandemijos, 
ne visada turėjo influenzos ba
cilų. O 'tai reiškia, kad dauge- 
lyj ligonių, nors jei ir ištikrų- 
jų sirgo, vis dėlto 

užtikti 
nekuriomis 
tiesą sakant, 

mi kroorganizmas,

Kai kuriuose laikraščiuose 
tas straipsnis jau yra tilpęs, bet 
kad 'dabar influenza ėmė smar
kiai siausti, tai, rodos, bus žmo
nėms naudos, jeigu ir vėl jis 
tilps. Juk iš teisybės yra la
bai svarbu žinoti apie ligą, kuri 
1918 m. prarijo daugiau gy
vasčių, negu pasaulinis karas!

Ne visi vienodai ją vadina ’

Influenzą gana dažnai žmonės 
ir kitaip vadina, būtent: gripas, 
sloga, irmede arba, pagalios, ir 
kaulaligė.

Kas per liga yra influenza?

Influenza yra staigi, limpama 
arba apsikreičiama ir labiausiai 
kvėpavimo organus puolanti li
ga. Puola ji, kiek rečiau, ir 
dirksnių sistemą. Kada-ne-kada 
gauna ji susimesti ir į peny bos 
prietaisas, ypačiai skrandį (pil
velį, skilvf) bei žarnas.

Influenza labai smarkiai plin
ta ir kartais, kaip tai 1918 m.,* 
kuone visame civilizuotame pa
saulyj atsiduria. Tai pande
miška influenza. Kartais ji už- bacilų 
puola tik kokią vieną apygardą, Su 
kur ne paprastai daug žmonių rnis, 
ja apserga. Tai epidemiška in
fluenza* O kartais ji susimeta 
į kokią nors vietą ir tenais ga
na pastoviai laikosi. Tai ende
miška influenza. Pagalios, kaip 
dažniausiai ir būna, tai tik kur- 
ne-kur ji tepasirodo ir tik vieną 
kitą teužpuola. Tai, žinoma, spo
radiška influenza.

Tikroji influenzos priežastis, ne influenzos priežastimi. Vei- 
tikrai sakant, dar nėra žinoma. 
Tiesa, spėliojama gana daug, 
bet su tais -spėliojimais, šiaip 
ar taip, net riė apytikrių įrody
mų negauname; tai ką jau čia 
ir bekalbėti apie tikrus įrody
mus. Taip vadinamas influen
zos-bacilus yra visai diskusinis, 
vadinas, vieni stoja už ji, kiti 
prieš jj> bet nei vieni, nei kiti 
nepajėgia mokslininkai įrodyti, 
kad jis ve tikrai yra pamatine 
influenzos priežastimi.

žodis kitas iš influenzos 
istorijos

Y • 
SI-

influenzos 
neteko, 

epidemijo- 
čjo visai 

bu-

“BAYER ASP1RIN”
YRA SAUGUS

Influenza pasauliui jau nebe 
naujanybč.naujanybė. Tiktai pereitame 
šimtmetyje buvo net keturios 
pandemijos: 1830-’33, 1836-’37, 
1847-48 ir 1889-’90.‘ Bet 1918 
m. pandemiška influenza, reikia 
tiesa sakyti, visas pirmesnes 
viršijo. Ji puolė daugiausiai 
tarp 20 ir 40 metų amžiaus vy
rus ir moteris, vadinas, dar jau
nus žmones. Vaidai ir seniai 
maža kiek nukentėjo. Baisiai 
dažnai pasekė ją aštrus plaučių 
įdegimas. Pastojusias moteris 
itin godžiai influenza dabar 
puolė. Jauni ir stiprus žmonės 
mirė tūkstančiais. Pravartu^ ro
dos, čia pastebėti, kaip smar
kiai influenza plėtėsi Amerikos 
kareivių stovyklose. Pavyzdžiui, 
laivas Olimpic atplauko į portą 
su 5,951 karevių* Pirmoje pri
buvimo dienoje susirgo 571, o į 
tris savaites jau sirgo 1,668, iš 
kurių 532 (32 nuošimčiai) gavo 
plaučių uždegimą, ir 317 (59 
nuošimčiai) mirė.

Influenzos epidemija papras
tai pasilaiko vienoje vietoje nuo 
šešių iki aštuonų savaičių. Apie 
40 nuošmčių visų gyventojų ja 
apserga. Vargiai yra kita to
kia apsikrečiama liga, kuri taip 
smarkiai plėstis galėtų.

Influenza beveik visada vei
kia. Tai vienur, tai kitur ji, 
žiūrėk, išsimuša ir smarkau ar 
lėčau savo baisų darbą varo. 
Kur-ne-kur ji tartum niekad 
nenustoja veikus.

Pandemiškai influenzai pra
ėjus, po tam, per kokius kelis 
metus, tai vienur, tai kitur se-

kitas
tent, kataro mikrokokas (micro- 
coccus catarrhalis). Taigi, jei
gu žmogus tikrai influenza ser
ga, o tuo pačiu kartu influen- 
zo^ bacilų jame surasti visai 
negalima, tai jau tada noroms 
nenoroms manyti reikia, kad 
bene tik kas kitas yra pamati-

kiausia bus tai toks imkroorga-

Kaip Nuga-Tone priduoda 
spėkos nervams

Nervų Hilpnumas purimdff npraintau, be- 
naktiH. nervini HUaierzIniinų, ailpną 

veikimų avarblųjų oi'Kimų, nuo ko paKidaro 
HilpnumaH ir negeistinai* avcikaton nunienkf- 
jtmak. Nuga Toile turi savy puikiausiu* 
vatHtiis stimuliavimui ir HUHtiprininiui kūno 
nervų, muskulų ir organų. Jis taipjau už
veria vaiHliiH, kurio padidina apetitų ir pa
gelbsti virškinimui, pašalinu inkstų ir pu- 
slfis suerzinimų. galvos skaudėjimų ar 
kvaitulius, nugali konstipacijų ir pagerina, 
atielnų sveikuti).

Kasdiniiiiiius patyrimus—«u Nuga-Tono pa
rodo patyrimas p-lds Auna Hogg. Korea, 
Ky. Ji sako: "Aš buvau suvargusi, silpna 
ir nervuotu — nieko negalėjau dirbti. 
Nugu-Tone piulaio dėl manės daugiau, negu 
visi kiti vaistai, kokius aš tik vartojau. 
Jis sutelkė man spėkų ir sveikatų". Tokios 
pasekmės turi paskatinti kitus pabandyti 
Ntiga-Tone, kad ir jie galėtų džiaugtis gera 
sveikata. Jus galite pirkti Nugu-Tone vi
sur, kur tik vaistai pardavinėjami, arba jei
gu jūsų vertelga neturėtų stųke, jis gaus jų 
dėl jus iš urmo vaistyne*.

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

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

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

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
COLUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Ilandolph St.
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYTM

PAIN’EVPELLER

Sustingimo,

NUO
SUSTINGUSIO
SPRANDO
Prašalinimui Sprando 

kuris paeina nuo peršalimo, nusipir
kite bonkų PAIN«EXPELLERIO. 
Vikriai patrinkite juonti sprandą. 
Po dviejų ar trijų patrynimu sustin
gimas visiškai pranyks.

PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu. Taip jut naudojamas nuo 
Skausmų Muskuluose, Peršalimų, 
Reumatiškų Skausmų, Dantų Skau
dėjimo, Išsinarinimų Išsitampimų, 
Nusimušimų, Neuralgijos, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Knygutė, kurioje nurodoma jo 
vartojimas daugely atsitikimų, yra 
pridėta prie kiekvienos PAIN-EX- PELLERIO bonkos.

Reikalaukite PAIN - EXPELLE- 
RIO. Esantis INKARAS ant pa
kelio parodo, kad tai yra’ tikrasis u- 

imentas.
Parsiduoda visose Vaistinėse _ 

po 3Sc. ir 70c. už botikų 
arb« uisisakykite stačiai iš

dUlCHTERU i*«9v ano »ouvh •
• ROOKUVN,

T

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

V. MISZEIKA
Naujienos 

1739 So. HalBted St. 
Tel. Rooor^lt 8500

GYVENIMAS
Minetiala furnalaa 

900 W. 52nd Street 
CHICA«O

Prenumerata metama $1.50 
Puael metų   $1 
Kopija — ------------------ 10c

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



T
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Cicero IJetuvių Uvosybės na

mo bendrovės dalininkams
Gerbiami dalini nkui-kes*. Ben

droves visuotinis privšmetinis 
dalininkų susirinkimas įvyks 
rytoj, gruodžio 19 d. savoj sve
tainėje, 1 101-3 So. 49-th Court, 
Cicero, Ilk

Visi dalininkai esate kviečia
mi skaitlingai atsilankyti, nes 
mums visiems dalininkams yra 
svarbu rūpintis savos įstaigos 
įeikalais, Imi tik tos bendrovės, 
gerai gyvuoja, kurių visi dali
ninkai lanko susirinkimus ir 
niša bendrai įstaigos reikalus*.

šiame susirinkime bus ra
portuojamas bendrovės finansi
nis stovis už praėjusius 11 mė
nesių. Taigi bus rinkimas di
rekcijos 1929 m. kodėl visi at
silankykite.

—J. K. Stalioraitte,
L. L. N. B. Sekr.

Iš Birutės
P-nios Nora Gugis, S. čerienė 

ir O. Biežicnė serga.
Trys “Birulės” valdybos dar

bščios narės sunkiai susirgo 
šiomis dienomis. Lietiingas oras 
ir influenzos epidemija užgavo 
ir musų viršminėtas meno dar
buotojas. Birutiečiai ir Birutės 
plati šeimyna linki joms grei
tai pasveikti ir linksmai pralei
sti Kalėdų ir Naujų Metų šven
tes. 

* ♦ ♦
Birutės pamokos eina regu

liariai, kaip visuomet, ketvir
tadienio vakare Gage parko 
svetainėje, prie 55 gat. ir West- 
<rn avė. Dabar dar galit pri
sidėti j griižų Birulės būrį ir 
kaitų dainuoti, nes dabar bi- 
rutiečiai rengiasi prie savo va
karo kovo-mėnesį ateinantį me
tų.

Visi, žinoma, mes įdomauja
me, kas bus statoma ateinantį 
vakarą. Mat, koncertai dabar 
jau pusėtinai nusiixj<lę, nes jų 
yra gyvos galybės. Publika rei
kalauja muzikalių vaidinimų, 
ra paisant kad ir silpniau vai
dinimas išeina. Aš nežinau ką 
Birutė mums rengia, teciau bu
tų gerai, kad vėl patiektų ko
kių operetę su lietuvišku teks
tu tad dainelėmis.

♦ * 4c

Pirmutini savo vakara atei
nančiais melais Birutė, rengia 
šokius 39 dienų sausio. Birutė, 
būdavo, visuomet rengia pana
šų vakarų Naujiems Metams su
laukti. Bet laikai mainosi. Įtei
kia, mat taikytis aplinkybėms, 
ir lodei mes turėsime laukti 
trisdešimt dienų vėliau. D. M.

18-ta gatvė
P-nios Katryncs Žalis teis

mas tęsėsi nuo 11) iki 14 die
nos gruodžio. Teismas išnešė 
tokį sprendimų: p-ni Žalis esan
ti nesveiko proto; ji turės' būti 
pasiųsta j Elgin State llospi- 
tal. Po keturių mėnesių, jei 
moteriškė pasveiks, ji taps pa
kista, o jei ne, tai turės pasi
likti ilgiau.

P-nios Žalis advokatai dėjo 
pastangas, idant paliuosavus jų 
tuojau po teismo, bet valstybės 
ekspertui paliudijus, moteriškė 
pripažinta nesveika protu, ir, 
kaip jau minėta, ji turės pasi
tikti ligoninėje bent keturis 
mėnesius.

Teisme buvo aiškinama, kad 
p-ni Žalis seniau yra išgriuvus 
si iš vežimo ir užsigavus! skau
džiai, kad jos dantys* nesveiki, 
kad delei to jai galva skaudan
ti, ir viso to pasėkoje ji kai 
kada nežinanti ne pati ką da
ranti. —Buvęs,

Bridgeportas
Anų kartų teko pastebėti 

“Naujienose” straipsnelį apie 
Bridge]>ortų. Ten buvo aprašy
ta, kaip jauni vaikėzai geria 
naminėlę, nešiojasi jų papso 
bonkose ir girdo tokio pat am
žiaus mergaites. Tai tikra tiesa.

Bet aš esmi daugiau matęs, 
m kad Be|x>rteris. Kodėl Bepor- 
teris nepasako, kad munšainų 
geria ne tik 16 metų, ale ir ko
kių penkių ar šešių metų kū
dikiai. Man kartų užėjus vie
nai! naman, teko matyti, kad 
motina ir kelios dukterys, pasi
stačiusios visą pantę naminės, 
sveikina viena kitų. Teisybę pa
sakius, dukrelės buvo dar ne 
seniausios — vyresnėj! gal ko
kios 15-16 metų, o jaunesnioji 
tai tur būt 5 ar 6 metukų.

Motina užgeria dukterį sa
kydama: “Sveika, dukrele, gerk 
duok ir svečiui.” Žinoma, kaip 
aš esu tokis didelis “latras,” 
lai man lig ir keista pasirodė. 
Ir pagalios nė “loskos” nepriė
miau — pasakiau, kad visai ne
galiu gerti.

O kai dėl to, kad gaspadiinės 
neleidžia savo burdingierių į 
karčiamas eiti, tai irgi Reporte
ris pasakė tiesų. Bet ne lik į 
karčiamas, ale ir į kitų grįčių 
burdingieriui nevalia eiti. Man 
daug tokių nusiskundimų teko 
girdėti. Tai vis probišeno įve
dimas. Man vėl teko kitų daly
ką girdėti, būtent kaip kūmu
tės šnekasi, kad jeigu burdin- 
gierius negeria, tai, girdi, to
kį stuobrį reikia varyti laukan. 
O jos esu gausiančios kitus, 
lai mat kokis dabar Bingelių 
gyvenimas.

Bet ar gražu ženočiams, ku
rie kūdikius augina ir mokina 
juos visokio blogo? Jeigu tik 
kūdikis pradeda vaikščioti, tai 
kitas tėvas ir motina ima mo
kinti negražios kalbos. Vaikas 
tik ž(xlį tegali dar ištarti, o ir 
tas žodis negražus-, liet motina 
ir tėvas juokiasi. Tai, rokyoja, 
kad musų kūdikis neis i stok- 
jardus pilvų vilkti, todėl kad 
moka gražiai kalbėti.

Ar geras yra tokis kūdikių 
auklėjimas? Taip mokinti kū
dikiai, paaugę eina ant gatvių 
kampų žmones užkabinėti, o 
kad kaip, tai ir kišenių® iškrau
styti; gi mergaitės - tos vėl 
savais keliais vaikštinėja.

— Pasaulio piletis.

Brighton Park
Komunistų pastogėje didelis

sumišimas

Pora metų atgal atvyko iš 
Rockfordo, 111., J. L. su moteria 
ir apsigyveno Brighton Parko 
apielinkėje. Buvo jisai bepra
dedąs sau ramiai gyventi, kaip 
velnias davė apie jį suosti ko
misarams ir komisarų choro 
uodegoms. Na, ir pradėjo komi
sarai pas L. landžioti ir prašyti 
j chorą, ba, mat, jis ir Rockfor- 
de chorui priklausė.

JONAS’ BALULIS BRONISLOVAS BAKISTA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 16 d., 10 vai. vakaro, 
1928 m., sulaukęs 52 m. am
žiaus, gimęs Suvalkų rėd., Ru
daminos par., Alvariškio kai
me. Amerikoj išgyveno 22 me
tu. Paliko dideliame nubudime 
moterį Marijoną, po tėvais Va- 
lenčaitė, du sunu, Antaną ir 
Jurgi, ir gimines, o Lietuvoj 
seserį Kristiną Bagdonienę.

Kūnas pašarvotus randasi 
4605 So. mermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoje, 
Gruodžio 19 d., 8 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios j šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gėdulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jono Balulio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Hunai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauju grabe
lius Eudeikis, Tel. Yards 1741

(Pacirtc uikI Atlantic Photo)

Ria Klitsch, keturių metų 
Austrijos krutamųjų paveikslų 
aktorė. Ji esanti labai populia- 
riška.

Na, prisidėjo prie komisarų 
choro abudu su moterių. Na, ir 
prasideda “kovojimas” už būvio 
pagerinimų. Ne gana dalyvauti 
chore, reikia dar dalyvauti vi
sokiuose kituose susirinkimuose 
ir parengimuose. O juk reikia 
aukas duoti ir visokiais kito
kiais budais reikia save išnaudo
ti komisarų labui.

Moteris, kaip minkštesnės 
širdies, pasidarė labai tikinti 
komisarų melams. Bet vyras vis 
galvojo, kas čia bus iš to ko
munizmo, kad jisai uždirba apie 
$50 į savaitę, o moteris apie 
$25 į tą patį laiką, gi pinigų jie 
neturi, nė drabužių geresnių ne
gali įsitaisyti, ir dar į skolą len
da.

Bet komisarai juos vienas pa
skui kitą aplanko, reikia komi
saras pavaišinti, ir ne bilc kolia 
ale gerąją — vis, taip sakyti, 
iš vieno kišeniaus. Jau vyrų 
pradeda nerimastis imti. Sek
madienį, šeštadienį miego nėra, 
gi paprastais vakarais tai prak
tikos, tai visokį susirinkimai, ii 
negalima gerai pasilsėti.

PAULINA DOVIDONIENe 
Po tėvais Stirkaitė

Persiskyrė su šiuo pasau
liu gruodžio 16 d., 8:45 vai. 
vakare, 1928 m., sulaukus 85 
metų amžiaus, gimus Biržų 
apskr., Kupreliškių par., šle- 
geriškio kaime. Amerikoj iš
gyveno 13 metų. Paliko dide
liame nubudime vyrą Kazi
mierą, dvi dukteris Valeriją 15 
m., Oną 13 m., seserį Elzbie
tą, švogerj Juozapą Mikutis, 
brolį Petrą ir gimines, o Lietu
voj du broliu Joną ir Kazimierą. 
Kūnas pašarvotas randasi 1513 
So. 51st Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks Seredoje, 
Gruodžio 19 d., 2 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėta j Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Paulinos Dovido- 
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Sesuo, 
Brolis, švogeris ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1711

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 16 d., 2:15 vai. ryto, 
1928 m., sulaukęs 15 m. am
žiaus, gimęs Sept. 1, 1918 m., 
Chicago, IU. Paliko dideliame 
nubudime 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 5945 W. 64th PI.

Laidotuves įvyks Ketverge, 
Gruodžio 20 d., 9 vai. ryto iš 
namų j St. Symphrosia parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Batistu 
giminės, draugui ir jpužjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jum paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Seserys. Broliai ir 
Giminės.

Laidotuve.se patarnaują grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Žinote, kaip yra darbininkui 
žmogui: per dieną reikia išbūti 
dirbtuvėje, o vakarais tenka vėl 
trankytis su komisarų reikalais. 
Vyras kalbina moterį apleisti 
Chicagų, važiuoti kur kitur, kad 
gavus pasilsėti. Bet moteris at
sako: “Aš nevažiuosi niekur.” 
Vyras prašosi, kad jį paliuosuo- 
tų iš komisarų diktatūros, bet 
ir čia nieko nelaimi. Galvoja 
Vyras, kas reikia daryti. Ir juo 
toliaus, tuo dalykai klojasi blo
giau. Mano šiaip, mano taip, 
pagalios priėjo išvadų, kaip ir 
komisarų gazietos Kvailonis, 
kad jisai netiki į komunizmą, 
kad komunizmas jo neišgany
siąs.

Taigi vieną gražią dieną L. iš
leido moterį į darbą, o patsai 
susikrovė savo drabužius į auto
mobilių ir išdūmė savais keliais. 
Moteris, parėjusi iš darbo, ne
berado nei vyro, nei auto, nė ko
munizmo vykinimo. Teko jai 
kreiptis į policiją, bet ir ši vyro 
nesurado. (

Kuomet vyras buvo, tai ir ko
misarai lankėsi iras juos vienas 
paskui kitą, idant pavaišintų. 
Vyras išvažiavo, tai vargšės 
moters nė komisarai nebenori 
lankyti, nes bijo, kad nereikė
tų kartais pinigų paskolinti, ba

■ ' -  ' - '   CS!'

Graboriai

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

ystės.
OFISAS:

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

3238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musą patarnavimas 
•aklotuvėse 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 eraborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted Si., 

Chicago, III.
Tai. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balaamuotojas

2314 W. 23rd Pi. 
Chicago, 111.

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

LietuvėsAkušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLA8 
AKUSERKA

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

State Bank

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

jų ir pirmiau mažai būdavo.
Ir pasiliko didelė spraga cho

re ir komisariato pastogėje. 
Tai atsitiko lapkričio 5 dieną. 
L. nieko neapgavo, neapvogė, 
tik apleido Chicagų, kadangi ne
galėjo pakelti komisarų dikta
tūros. Komisarai tų įvykį slėpė 
kiek galėdami.

—žinių rinkėjas.

PRANEŠIMAI
North S'ide. — ALT. Sandaros 23- 

čios kuopos prieš metinis susirinki
mas įvyks šiame antradieny, gruodžio 
18 d., Liuosybčs Halėj, 1822 Waban- 
sia Avė. Prasidės lygiai 7:30 vai. va
kare. Gei'b. nariai dalyvaukite visi, 
nes šis susirinkimas yra svarbus, bus 
renkama valdyba ir įvairios delega
cijos. — K. J. S., kuopos sekrt.

North Side. — Pirmyn choras lai- 
kis savo dainų pamokas Seredoj. 
Pradžia kaip 7:30 vai. vak., Liuosy
bčs svetainėj. Visi nariai bukite lai
ku ir nauji dainininkai esate kvie
čiami prisidėt prie choro. —Valdyba.

Lietuvių Darbininkų Namo B-ves 
šėrininkų priešmetinis susirinkimas 
įvyks Gruodžio 20 d., 7:30 v. vak., 
Aušros kambariuose, 10900 Michigan 
Avė. Visi šėrininkai dalyvaukite su
sirinkime, nes bus rinkimas direkto
rių dėl 1929 m. ir kitų svarbių da
lykų aptarimas. — J. Slančauskas,

L. D. N. B-vės sekrt.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

A. Vidikas-Lulevich
AKUSERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Pbone 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. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo* akių aptemimo, nervuotu- 
ino, 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 klaidus. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS ' -

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenwood 1752
i ,■ .. i — — t"- •—■

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vėl. dienos it 
nūn f- iki 9 valandai vakare.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 24, 6-8 Nedėlioj 10-12

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

Dr. Margeris
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

TeL Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

A. MONTVID, M. D.
1579 MI1wauke« Avenue. Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

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

Namų, telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathennia

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

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

b* nuo 6 iki 8 vai. vakare
Rea. 3201 South Wallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GTOYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Res. 2359 S. Ix)avitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Ree. 6660 South Arteeian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

vhicaąo, III. /

Office Boulevard 7042
DR.-C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos
• CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos: 

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.
- — ........A- --------------

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

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

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

Tel. Hemlock 8151

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

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

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

^eredomis nuo 9 ryto iki 12 dieno*.

DR. S. BIEŽIS
Pbone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryjo 
Rezidencija 6640 S. Maplevvood avė. 

Tel. Republic 7868
X CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tel. Brunswick 0624

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

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

lYalrĮs
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vul. 2—4 po piet ir 7 -9 vak vaii.ar« 
Telefonas Canal 1912 

Residėnee Tel. Fairfax 6M2

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolpb 6860

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Sererios vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyru ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 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 

V<ik arais
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

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidunniestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti I^eavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Kezidencija 6158 S. Talman Av.
Tel. Prospect 3525.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedčliomis nuo 9 iki 12 nto

Laidotuve.se
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Sandaros komei tas.

įvyko jisai sekmadienyje, 
gruodžio 16-tą dieną, Lietuvių 
Auditorijoje. Buvo garsinama, 
kad koncertas prasidės ketvir
tą valandą po pietų. Užeinu 
Auditorijon pusę penktos. Pil
na Auditorija krėslų. Bet sve
čių — tik kelios moterys ir 
tiek pat vyrų.

Vėliau susirenka pusė tuzino 
daktarų ir keliolika biznierių. 
Visi susėdę laukiame koncerto 
pradžios.

Artistės nerimauja, tai Įeina, 
tai išeina už kulisų. Komitetas 
irgi, matyti, nupuolusiu 
nerimauja pasieniais. Kaip 
žemaitiškas priežodis sako: 
bėgti, nei rėkti. Taip ir čia:

taria dilieji, “jeigu ni<‘ki> getro 
.lėni." Visi pereina skersai gat
vę.

Aš stovėjau net kokią pusę 
valandos ir tėmij.m, kaip didie
ji, prisiartinant kokiam trokui, 
paskirdavo du arba tris iš ma
žųjų “imti raida.“ O vėliau 
vienas iš didžiųjų užsikabino 
ant troko ir pavažiavęs pusę 
bloko nušoko ir sugrįžo nešda
mas! kokį ten pundą (ryšulį). 
Su juo grižo ir jaunieji.

Kaip matote, tai nauja “mo
kykla“ — vagilių mokykla. To
kios ‘'pamokos“ atsikartoja 
gan dažnai, nors ne vienoje 
vietoje. Taigi matote, kaip ir iš 
kur atsiranda plėšikai ir

Ratilas.

North Side
Dainininku domei

I CLASSITIED ADVERTISEMi.NTb

va-
yy«.

Susižiedavo
Dr. 0. W. Junek

upu 
tas 
nei 

—. .... ............. nei
prašyti svečius lauk, nei ilgiau 
laukti.

O laikas bėga. Jau pusė po 
penktos. Publika irgi nerimau
ja. Dairosi tai j duris, tai vėl j 
sceną. Nu, šiaip taip išlaukėme 
iki šešių.

Apie tą laikų pradėjo rinktis 
daugiau publikos, ir pusė sep
tintos prasidėjo programas. Su
lig pranešimu 
numerį turėjo 
Birutė. Bet 
Krasauskienė.
,‘Kur tas šaltinėlis 
tė.” Publika iššaukė p-nią dai
nininkę antru kartu. Man nėra 
reikalo girti p. Krasauskienę. 
Visi žino, kad jos dainavimas 
patinka musų publikai. 'Taip ir 
šį kartą buvo.

Antrą numeri išpildė |>lė Va
lerija čepukiutė ji smuikavo 
solo. Publika ir ją iššaukė an
tru kartu. Patiko ir ji publikai, 
ir galima tikėtis, kad su laiku 
iš jos bus puiki artistė.

Trečias išeina p. Babravičius. • 
Matyti, kad 
pasirodymą, 
sutinkamas 
lydimas irgi

Pagalios Jaunoji Birutė su
dainuoja himną ir keletą daine
lių, ir tuo programas užsibai
gia.

Publikos programo laiku bu
vo daug maž 250 ypatų. Vėliau, 
šokiams prisirinko daugiau 
jaunimo. — Raulas.

Be abejonės, prastas oras su
laikė nemažai publikos. —Rep.

programa, pirmą 
išplidyti Jaunoji

sudainavo 
ir “Mamy-

publika įvertina jo i 
P-nas Babravičius] 

aplodismentais. |w- 
aplodisnientais.

Bridgeportas
Kratos

Dr. O. W. Junek

P-lė Lola Lodinę (Ja tęs.

l apo oficialiai paskelbtos su
žieduotinės Dr. O. \V. Juneko 
su.p-le Lola Louise Gatės.

Dr. Junek per keletą metų 
jau dirba Chicagos sveikatos 
departamente. Jis taip pat yra 
Chicagos medi kalės mokyklos 
profesorius. Pereitą vasarą jis 
buvo nuvykęs į Paryžių, kur 
Pasleuro Institute specialiai 
studijavo prof. Calmette’o nau
ją būdą džiovai gydyti. Pary
žiuje begyvendamas, jis susi
pažino su p-le Gajes. Iš tos 
pažinties išsivysto romansas, 

kad( kuris galų gale privedė prie su
žieduotuvių^

Reikia dar pridurti, kad Dr. 
Junek yra kilęs iš Čechoslovaki- 
jos. Laike karo jis buvo atsi
dūręs Rusijoj ir pramoko rusų

Beveik nėra tos dienos, 
policininkai arba sausieji agen
tai (dry agents) neįsiveržtų ku
rion nors kraut uvėri ir be jokio 
leidimo (varanto) nedantų 
kratos. Nuo panašių kratų nė
ra apsaugoti ir privačiai pilie- kalbą. • Jis taip pat yra aplan- 
čiai, ne tik kad krautuvės. Mat, kęs visas svarbesnes Europos 
ieškoma “munšaino“ saldainių šalis, 
krautuvėse, cigarų storuose ir P-lė Gatės yra 
net “buČernėse.” S. Gatės iš Old

Vagilių mokykla. Co"n ’ duk.,e- Ji
mokytoja. —R.

Vfigilių mokykla? Kai kam 
pasirodys keista toki “mokyk-

• la”. “ 
ndo vakarą stoviu ant kampo 
iki-tos ir Wallace gatvių. Apie 
mane ir ant kitų kampų suki
nėjasi vaikai, ot tarp 10 ir ke
turiolikos metų ir kabinasi’ ant birutietė, p-lė Viktorija Vplte- 
kiekvieno pravažiuojančio tro- raitė, tapo sužeista pereitą Šeš
ko po du arba tris. Pavažiavę tadienį, gruodžio 15 dieną. Ji 
apie pusę bloko ar kiek toliau, išlipo iš Western avenne gatve- 
jie vėl sugrįžta atgal.

Čia pat stovi du didesniu vai
kėzu. Mums bestovint ant kam
po, sugrįžta trys maži vaikai, 
kurie buvo pavažiavę ant troko 
net visą bloką. Tai ve šie du 
suaugesni ir klausia mažųjų, matė buvęs netoliese policinin
ką tik sugrįžusių. “Did you get kas. Kai autas sustojo, p-lė 
anything? ’ Volteraitė buvo įkelta tan pa-

“Nothing good there“, atsa- čian autan ir skubiai nugalien- 
ko mažiukai. ta į (rermau Deaconese ligopi-

‘ Nevažiuokite taip toli“, pa- nę. — Reporteris.

teisėjo Chas.
Saybrooke, 

vra muzikos

• Bet paklausykite, šeėtadie-1 p Jg ’Viirfnriia Vnl 
i vakaru stoviu ant kainno * ▼ llklvllj<| VI

teraitė sužeista
Gerai žinoma chicagiečiams

kario prie 56-tos gatvės ir ėjo 
šalygatvio link. Ant jos užva
žiavo automobilis, permušė ją 
ir nuvilko keletą desėtkų pėdų. 
P-lė Viktorija tapo skaudžiai 
sumalta ir apdraskyta. Įvykį

Help Wanted—-Malė
Darbininkų Keikiu

REIKALINGAS patyręs bučerys. 
Atsišaukit tuojaus.

12300 So. Emeral Avė.

Financial
Fi nan aal«Paskolos

Paskolos suteikiama 
į vien*’ dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Business Chances
Pardavimui Bizniai

DIDELIS bargenas. Pardavimui 
grosemS ir Saldainių krautuvė. Par
davimo priežastis, turiu du bizniu.

1600 Sto. IJnoin Avė.

Educational
Mokyklos

MOKINKIS BARBKMYSTRS AMATO 
Ola. Del informacijų lauk 

^NATIONAL barbėk 
Madinon Hl.

gy-
Pir- 
1110- Dienomis nr vakarui* 

kytoją turime gerai chicagie- w.EIMadi«oln

čiams žinomą p. S. Čepienę. Tai 
viena gabiausių moterų chorų 
mokytojų.

Dabartiniu laiku pradėjo ra
šytis prie choro ir čia augęs 
jaunimas, kas yra labai pagirti
na, kad tėvai leidžia savo vai
kus prie choro lavintis dailės ir 
gražaus apsėjimo, o ne kad kur

vuoja jau nuo 1916 melų 
myn Mišrus Choras. Choro

Trečiadienyje, gruodžio 19 d., 
kaip 8 vai. vak. bus svarbi cho
ro praktika Liuosybčs svetai- į 
nėję, 1822 VVabansia avė. Tad 
visi choro nariai-rėsJ susirinkit | 
’aiku, taipgi ir naujus kviečia-' 
me prisidėti prie PiiTnyn Miš
raus Choro. Paskutiniu laiku Į 
daug gavom ] 
nuoti, tad turimi 
vengti — Choristas.

Miscellaneous
Dairus

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 biski 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Ae. 

Berkshire 1821 
M R. PARIS.

Gintarai
Gintarai

Iš Pat—
Palangos

i Kalėdos jau čia put — pirkties 
pakvietimų dai- Kalėdų prezentai jau laikas. Pas 
tnc įremi neisi- mUs £nl,te Kauti gražių-gražiausių 

' gintarinių karolių įvairiausių rųšių, 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako
čių, cigamyčių ir kitų gintarinių 

~ įvairybių. Pirma gintarų siuntinį 
tik ką aplaikėm iš PALANGOS — 

i greitu laiku gausime dar daugiau.
Nuoširdžiai kviečiam visus lietuvius 
— vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkimui gintarinių reik- 

i” siautime in-1 menų.
fluenzos keliose valstijose gruodžio pas mUs taipgi galima gauti ka- 
1 d. užsibaigusią savaitę “gimdo ledinių laiškų, atviručių, sieninių! 
didelio susirūpinimo Jungtinių Vals- kalendorių, visokiausių knygų ir tt. ’ 

Kreipkitės J —

Knygynas “Lietuva”,
(“Naujienų” Skyrius)

3210 S. Halsted St., ! 
Tel. Victory 1266

GREITAS PLYTIMAS INFLUEN- 
ZOS PASTEBĖTAS KELIOSE 

VALSTIJOSE

Žymus padidėjimas

i užsibaigusią savaitę

tijų Visunideninės Sveikatos Aptar
navime,” pareiškė žodžiu gruodžio 
9 d., General Surgeon Dr. Hugh S. 
Cumming. Daugiau kaip 15,000 su
sirgimų prinešta į vieną savaitę iš 
visų Jungtinių Valstijų, kuiomet nor
maliai būdavo tik apie 300 susirgi-, 
inų.

Didžiausias siautimas ligos yra 
Californijoj, kur, kaip jis sako, buvo 
pranešta 8,213 susirgimų. Montana 
pranešė 3,872, Oregon 269, Utah 258, PAVOGĖ jauną šunį gonuių, ku- 
Anzona 300, South Carolina 2,<18, rjs yra labai reikalingas. Kas kur 
Georgui 344, Alabama 198 ir Indiana pamatytų juodai, pilkai, margą šu- 
25L___ _____ ni, malonėsit • duot žinoti, duosiu

DABOKITĖS PERSIŠALDYMO. $10. Nepamirškit ilgiau tėmyt. JOE 
Dabokitės persišaldymų (šalčių)— j BALANDIS, 1709 W. 15th Avė., 

net mažų šalčių galvoje ar gerklė- Garyi in(|. Tel. Gary 2-1359.
je. *

Neleiskite jiems įsigauti į krutinę 
ir plaučius. Neik šlapian ar drėg
nąjį oran.

Neik laukan, jei jauties sergąs. In- 
fluenza, gripas, plaučių uždegimas, ar 
kitos sunkios ligos tankiai paeina 
nuo šalčių.

Kad greitai sulaužyti šalti, iftger- Repair Works, 81: 
kitę puodelį karštos Bulgariškos Žo-! Tel. Vi etery 9684.

Tai yra grynai žolių 
turis pagelbės gamtai 

-------j .. ______ _ .2 —4 sistemos. .

bile kada Ir bile kur. Dykai apskall-

Business Service 
____ Biznio Patarnavimas__  
GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per 

taisyti katilai fumisai, grotos «- 
vandenio jtaisos. American Stov* 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė.

lių Arbatos.
prirengimas, kuri 
išvaryti nuodus iš jūsų sistemos.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION- 

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

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

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

PARDAVIMUI hotelis 33 ruimai, 
visi išrenduotf, Karčiama ir rostau- 
rantas. Labai, pigiai. M r. Adomas 
Nemčiauskas, 9400 Commercial Avė.

So. Chicago 0545
At- 
va-

8545 Houston Avė. 
South Chicago, 
Regent 2376

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina prie 
mu darbo, geras mokestis.

JUSTIN MACKIEWICH,
2842 So. Leavitt St.

Canal 1678

REIKALINGA moteris turinti 
, tyrimą skirstyti popieras. Geras 
Į keslis. Sangamon Paper Grading 

1445 So. Sangamon St.

5V2% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa-

■ tarnavimas.
HELBERG BROS

Room 607
192 N. Clark St

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100^ $200 
a*ba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite j 12 valandų. * a *

na-

pa- 
mo- 
Co.,

For Rent
RENDOS nupigintos, 4 kambariai 

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

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

1 STORAS išrendnvimui su 4 kamba- 
i riftis dėl pragyvenimo, taipgi ir ga

ražas dėl vieno karo, jeigu kas norė
tų vartoti. 4544 So. Califoroia Avė. 
Savininką galima matyti iš užpakalio 
ant antrų lubų.

Furniture & Fixtures
Rnkandai-įtaisai_____

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Real Estate For Sale
Namai-Zemė Pardavimui

PARDAVIMAS bizniavas namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fla- 

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

$1000 JMOKftT Kaina $6000
Nupirksi puikų 6 kambarių medi

ni nameli 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.

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

Tel. Republic 4151

BRIGHTON PARK

Didžiausias Bargenas
Naujas mūrinis Stoma ir 5 kam

bariai pagyvenimui užpakaly, su 
beismentu, ąžuolu trimuoti. Ideale 
vieta groserniai, saldainių sankrovai 
ar soft drink parlorui. Randasi 4540 
So. Western Avė. Mes jj valdome 
ir turime tuojaus parduoti. $2,000 
jmokėti, arba priimsim lotą mainui. 
Veikite greitai, nes niekas neras 
didesnio barbeno visoj Chicagoj.

Savininkai.

B. R. Pietkiewicz & Co.
KONTRAKTOR1A1

2608 W. 47th St.LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš 

radio pardavėjus, o jeigu jie netu 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J 

į Electrical and Radio Engineerin;
Laboratories, Ine.. 6819 S. Westerr- 
Avė., Chicago. Iii. Hemlock 9149

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ t imgus gausite i 12 vaiannų. . Mecnanizmas pilnai garantuotas, is 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei IndU^tnal Loai) SerVICe vci*da JU artistiška. Klauskit pa

apsirūpinti save ir savo Šeimyną prie 
pirmo ženklo šalčio.
KAIP IŠVENGTI ŠALČIO IR GRIPO.

Riebus skirtumas, kuris pasidarys 
iš brangių žolių, esančių Bulgariško- MES darome pirmos klesos kar- 
je žolių Arbatoje, išgertas vieną ar pentorio, plumberio ir apšildymo 
du sykiu j savaitę, palaikys jūsų si- darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui, 
stenu; sveiką ir geroje tvarkoje, taip , Mes ateisime bile kur Chicagoj.' 
kad jus išsigalėsite neprileisti šalčio Visas darbas garantuotas, 
ir infhienzos bakterijoms pradėti sa
vo mirtingąjį darbą.

Tik gaukite dėžutę Bulgariškosios 
Žolių Arbatos iš savo aptiekininko 
šiandie. Tik 35c, 75c ir $1.25 dėl di
delės šeimynos. Jeigu pasitaikytų, 
kad jūsų aptiekininkas jau nebeturė
ti; jų, mes mielai pasiųsime jums 
didžiąją šeimynos dėžutę. Nesiųski
te pinigų, tik užmokėkite laiškane
šiui $1.25. Rašykit Marvel Products 
Co., 106 Marvel Building, Pittsburgh, 
Pa. _ !

liaviinas. Mes atliekame gerinusį 
darbą mieste. Kedzie 5111.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5031

GENERALIS KONTRAKTORIUŠ IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869

NEGIRDETI MAINAI

Personai
Asmenų Ieško

, VELTUI
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy- 

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

B. Pelechovvicz
Registęred Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avenne, 
Dept. 7 

Chicago, III.

Radios
KALAKUTAS DOVANAI

Su pirkimu naujo Splitdorf, Philco 
ar Majestic Radio, duosiu už dyką 
kalakutą. Taipgi mes turim ant ran
kų keletą setų, kuriuos gavom mai
nais. Radio patarnavimas $2. Šis bar
genas nebus ilgai. Atsiliepk šiandien.

TOM PECCHO RADIO SHOP„ 
240 W. 31st St. 
Tel. Victory 9818

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

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

Labai raminantis 
senesniems 
žmonėms

Bridg-eport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

tt

IEŠKAU Šių ypatų. Parvežiau laiš
kus iš Lietuvos nuo giminių iš Viek
šnių ir Mažeikių vals., 1 Daugel D. 
gyveno kadaise 1122 So. Halsted St., 
Chicagoj, 2 Frank Norvaish gyvenęs 
3752 So. VVallace St., Chicagoj, ir 3 
August Zilz gyvenęs 1557 Girard St., 
Chicagoj. Jūsų giminės prašė paduot 
tamstoms, bet aš nesurandu jūsų. To
dėl esat prašomi atsišaukt. Kazimie
ras Vaicekauskis, 4527 S. Fairlfield 
Avė., Chicago, III.

Automobiles
1926
1927
1928
1928
1927
1928

Lincoln Sport Phaeton.... $95< 
Buick sedan 5 pas...........
Oakland sedan naujas...
Pontiac sedan naujas.......
Chandler luke naujas.......
Essex sedan, kaip naujas

Cadillac coupe, 4 pass., perfect
Essex, Fords, 

rinkimo.
McDERMOTT

7136 So.

50 kitokių

MOTOR 
Halsted

$671 
$795 
$695 
$65<
$651
$495 
pasi

SALES 
St.

dėl

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

Išsimaino 2 flatų puikus namas 5 
ir 4 kambariai su 2 karų garažu. Na
mo kaina $5,500. Mainysiu ant nedi
delės farmos, automobilio arba bu- 
černės.

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

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 8441

tfelp Wanted—Malė
Darbininkų Reikia Miscellaneous for Sale

Įvairus Pardavimai

Financial ‘
Finansai-P.Askolos

Susilauk pasisekimo su j 
Chevrolet

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

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

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Honey and 
yra veiksmin- 
Malonus imti, 
ir opiausiems

viduriams, neturi opiatų. 
bandykit jį.

Parsiduoda:

Pa-

L. P. Hannema, 
10721 Wentworth Avė.

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

Wm. Broniarczyk, 
4459 So. Wood St.

Grant Works Drug Store, 
4847 W. 14th St., Cicero, 
John Malachowskas.

CarI F. Worm, 
3359 S. Halsted St, kertė 34 gt

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.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th St.

PASKOLINSIM nuo (60 iki (300 
už nuošimčio h* lengvais išmo- 
kėjimaią. Paskolas suteikiam i 24 vai. 
Bo jokio komišino.
. S. OSGOOD,

2231 West Divisfon St. “upstairs” 
Tel. Armitage 1199

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ 
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
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 apUkantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti,

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building
, Room 301 
Rush and Ohio Sts.

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

Matykit
“NAUJIENOSE.”

Pagražmkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

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

J. V. St MICHAEL & 
Not Ine.

% 8545 Houston Avė. 
Tel. Regent 2875 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

PARDAVIMUI 3 aukščių, 6 pagy
venimų muro namas po 4 kambarius. 
Tas namas randasi West Side, netoli 
lietuviškos bažnyčios. Rendos neša 
$150 Į mėnesj, o kaina to namo $10,- 
000. Tai yra didelis bargenas. Kas 
nori investyti pinigus ant gero nuo
šimčio, tegul greitai pasiskubina pir
kti tą namą, bo retai toki proga pa
sitaiko.

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
2242 W. 23rd PI.

Co.

Financial
Finansai-Paakolos

MES dąrcme 1, 2 ir 8 morgičius. 
Eigfiteen Bond & Morgage Co.

1618 West 18th Street 
I. F. Dankdwski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

REIKALINGAS senas žmogus kai
po sodininkas arti švento Kazimiero 
kapinių. Namas ir alga. Mr. Legerat, 
7511 Yale Avė. Radcliff 0890

REIKALINGAS pirmarankis bake- 
ris. Turi mokėti savo darbą atsakan
čiai. ROSEWAY BAKERY, 

10502 So. Michigan Avė.

REIKALINGI MAILER1AI ir rai
džių statytojai rankoms. Gerianedos 
darbo sąlygos. Kreipkitės

465 W. 22nd St., Chicago, 111.

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 gijo^ 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 85c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnnčių už 65 
centus. Taipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezginių.

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

Chicago, UI.

MAINYSIU ant farmos 12 flatų, 
furnasu ir pečiais šildomi, Logan 
Square dalyje. Visi šviesus kamba
riai. Maudinės tile išgręžtos. Aržuo- 
lu' užbaigimas. Paskiausios mados už
baigimas valgomojo kambario. Kam
pinis lotas 60x125 pėdų. Savininkas 
ant 3-o aukšto. 3137 Wellington A v., 
Mr. Bonowicz.

EXECUTOR’S sale — Real Estate 
known as 3307 South Morgan Streel 
will be sold by me to the highest 
bidder for cash only on Thursday, 
January 3, 1929 at 12 o’clock noon 
at the Chicago Real Estate Board 
Rooms at 57 West Monroe Street. 
VVilliam 1). Bonko Extr. EbL, Cetha- 
rinv Bonko, dec.




