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Vienąją,R ■ *

VIENA, Austrija, gruod. 20.
— Darbininkų gyvenamo) 
to daly vakar komunistai 
vieną fašistų mitingą, 
batalija a’alis buteliais, 
lais ir kas kam į rankas pa-

Priimtas įstatymas, kuriuo premjerui ir.^.uv";SnlJsir 
seimo pirmininkui duodama teise už
ginti laikraščiams skelbti parlamento 
darbus ir atstovų kalbas

įsteigta Vengruose mies-

slik- ;*&>•

džiai buvo sulaužyti, sudaužy
ti. Atvykęs policijos rezervas 
besikaujanėius išsklaidė.

Meksikos prezidento1 LIETUVOS ŽINIOS 
senate konfliktas

Senatoriai atmetė prezidento | 
Portes Gil’io paskirtus nau
jus teisėjus

Ką gali padaryti tekėti 
norinti mergina

VIENA, Austrija, gruod. 20.
Telegramos iš Budapešto 

praneša, kad Vengrijos parla
mentas priėmė įstatymų, ku
riuo einant ministeris pirminin
kas ir parlamento pirmininkas 
gali užginti laikraščiams skel
bti bet kurias parlamento dar
bų žinias, arba atstovų pasaky
tas kalbas parlamente, kurios 
nebuvo oficialiai priimtos ir 
paskelbtos parlamento rekor-

duose.
Socialdemokratai, kurie grie

žtai tam įstatymui priešines 
kaip atžagarei viškiausiai, par
lamentą žeminančiai, priemo
nei uždaryti burną spaudai, 
paskutiniame jo skaityme atsi-

Vienos laikraščių Budapešto 
korespondentas apie tą įstatymą 
atsiliepia kaip apie “parlamen
tines diktatūros” įsteigimą.

Zogu vėl atideda sa
vo karūnavimą

Nėra pinigų.

TIRANA, Albanija, gruod. 
20. — Naujasis Albanijos kara
lius Zcjti, kad ir taip norėtų 
karūnuotis, savo karūnavimą 
priverstas vis atidėlioti. Dabar 
jis tas ceremonijas vėl atidėjo 
iki ateinančių metų rugsėjo 
meni šio.

Tų atidėliojimų priežastis yra

Del ko afganų gimt- Vyras ir moteriškė 5
nės kelia maištus suimti už žiaurų naš- 
prieš savo karalių laičio kankinimą ižda3 t,lil?iŲ l>,wi,,usias-

Neramumų priežastys esą ne 
europiškos reformos, bet val
džios renkami mokesniai

LONDONAS, gruod. 20. — 
Afganistano legacijos praneši
mu, svarbiausi afganų neramu
mai esą rytiniame Jelalabado 
krašte. Tam tikros Afganų gi
mines pradėjusios kelti makštą 
dėl mokesnių ir dėl to, kad 
tuvy reikalaujama, idant tų 
giminių žmones visados turėtų 
pasus. Maištai, pasak kgaeijos 
neturį nieko bendra su kara
liaus Amanullos pradėtomis 
krašto “europinimo” reformo
mis.

Legacija taipjau nugina pra
nešimus, buk karalius Amannl 
la su karaliene pabėgę į tvirto
vę. Kabule nėsą nė kokios 
tvirtovės, į kurią jie butų galė
ję pabėgti. Karalius, kuris 
prieš keletą dienų grįžęs į Ka- 
1 ulą iš .Jelalabado, gyvenąs sa- 
\o rūmuose, ir sostinėje esą 
visai ramu.

Sovietijoj suėmė 200 
duonos spekuliantų

RYGA, gruod. 20. Prane
ša, kad Maskvoj ir Leningrade 
sovietų vyriausybė areštavo 200 
asmenų, daugiausiai žydų, kaip 
duonos spekuliantų. Jie kalti
nami dėl supirkinėjimo duonos 
kooperatyvuose ir paskui par
davinėjimo žmonėms daug 
brangesnėmis kainomis. Visi 
jie busią ištremti j Sibirą.

Prigėrė besimaudydamas

PALM BE ACH, Fla., gruod. 
20. — Beimaudydamas vande
nyne prigėrę čia Harry Pierce 
iš Belvidere, III., National Scsv- 
ing kompanijos pirmininkas.

Savo ičsunį, 11 metų vaiką, lai
kė namie grandiniu prikaus
tytą prie lovos

RAGINE, \Vis., gruod. 20.— 
Policiojs čia byvo areštuoti 
Charles Johnson ir jo pati, kal
tinami dėl žiauraus kankinimo 
savo išsunio, Raymondo Strat- 
tono, 11 metų vaiko.

Kaimynų pranešta, policija 
atvykus į Johnsono namus ra
do vaiką grandiniu prikausty
tą prie lovos, šalia buvo pames
tas kažkoks putros dubinėlis — 
vaiko maistas. Sunkus grandi- 
nys buvo skaudžiai į vaiko 
ranką įsispaudęs.

Našlaitis verkdamas pasipasa
kojo policijai, kad jis laikomas 
taip prikaustytas nuo praeito 
s kmadienio. šeštadienį, kai jis 
plovęs indus, ištėvis ėmęs jį 
mušti, kam jis nesparčiai dalbą 
dirbąs. Jis pabėgęs iš namų ir, 
bijodamas mušimo, per naktį 
išbuvęs rūsy. Buvę šalta, ir kai 
ryto melu jis parėjęs namo, 
ištėvis vėl jį mušęs, paskui 
prikaustęs prie lovos. Per die
ną ištėviai nesti namie, jie 
tik vakarais pareiną.

Vaikas pasisakė, kad jis bu
vęs našlaitis. Prieš dvejus me
tus buvęs iš Chicagos atgaben
tai j Racinv, ir čia 'Johnsonai 
paėmę* jį išsunio.

.Areštuoti Johnsonai teisinasi, 
kad jie išsunį laikę prikausty
tą dėl to, kad jis niekur nebė
giotų, kai jie išeiną dirbti, ir 
kati bėgiodamas ko nors bloga 
nepadarytų.

Policijos rekordais, Johnson 
pernai buvo areštuotas ir sėdė
jo kalėjime- už plėšimus.

Mat, ir Danai norė
tų prohibicijos 
vaisių ragauti

KOPENHAGA, Danija, gruo
džio 20. Tam tikra grupė į- 
neše Danijos parlamente įstaty
mo projektą, kuriuo. einant 
dvidešimt penktas nuošimtis 
savivaldybių balsuotojų turi tei
ses reikalauti plebiscito savo 
savivaldybėje prohibicijos Įve
dimo klausimu. Taipjau 50 tū
kstančių visų krašto balsuotojų 
gali reikalauti visuotinio bal-į 
savimo klausimu įvedimo prohi
bicijos visame k i ašie.

(Atlantic and Pacific Photo]

Etta Mae Miller, dešimties vaikų motina, kurią Lans'ing, 
Mich., teismas pasiuntė kalėjiman iki gyvos galvos už ketvirtą 
)rasižengimą valstijos prohibicijos įstatymams.

Kalėdinės dovan o s Patvirtina žinias 
Kenoshos streiki- apie Litvinovo areš- 

ninkų šeimoms tą Paryžiuj
KENOSHA, Wis., gruod. 20. 

— National Federation of Fui! 
Fashioned jilasiery Workers 
unijos valdyba praneša, kad vi- 

Įsonis streikuojančių Allen A 
kompanijos megstuvių darbinin
kų šeimos bus Kalėdų šven
tėms suteikta dovanų pinigais, 
taipjau jų vaikai bus aprūpin
ti jiems tinkamomis dovanėlė
mis. .<

Federacija buvo atsišaukus į 
visas valstijos unijas, prašyda
ma paramos Kenoshos streiki
ninkams. Allen A kompanijos 
darbininkų streikas tęsiasi jau 
nuo praeito vasario mėnesio.

PARYŽIUS, gruod. 20.
Paryžiuje tapo areštuotas Mak- 
simovič Litvinov, Sovietų Rusi
jos užsienio reikalų vicekomi- 
saro Litvinovo brolis. Jis kal
tinamas dėl išdavimo klastuotų 
vekselių (čekių) miliono dole
rių sumai. Areštuota jis sovie
tų valdžiai prašant.

Litvinov prieš keletą dienų 
atvyko į Paryžių iš Bazelio, 
Šveicarijoj.. Maskvos prašymas 
areštuoti jį Paryžiuj gautas 
diplomatiniu keliu iš sovietų už
sienio departamento, kurio gal
va yra pats areštuoto Litvino
vo brolis.

Clncagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Daugumoj giedra, bet šalta; 
vidutiniai ir stipresni žiemių 
vakarų ii’ vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 23° ir 11° F.

Šiandie saulė teka 7:14, lei
džiasi 4:21. Mėnuo leidžiasi 
12:53 ryto.

Suėmė policininką kaip 
banko plėšiką

GREEN BAY, Wis., gruod: 
20. — Ryšy su įvykusiu praei
tą savaitę banditų užpuolimu 
vietos Farniers Exchange ban
ko, iš kurio jie išsigabeno $10,- 
000, tapo areštuotas policijos 
vaklininkas Elan Delaney, kal
tinamas kaip to plėšimo daly
vis.

Areštavo karalių už 
taksų nemokėjimą
LONDONAS, gruod. 20. — 

Evening Ncws telegrama iš 
S ui vos, Fidži salose, (praneša, 
kad britai areštavę Samoa sa
los karalių Tamasese dėl to, 
kad jis atsisakė sumokėti rei
kalaujamus iš jo mokesnius, vi
so labo $12.50.

Karalius Tamasese buvo pa
sodintas po raktu britų guriai-i 
vy Tofua ir išgabentas į Nau
ją Zelandiją, kur jis bus užda
rytas kalėjime šešiems mene
siams. '

Ekvadoro moterys 
gaus balso teisę

QWTO, Ekvadoras, gruod. 
20. — Ekvadoras taiso naują 
respublikos konstituciją, kuria 
bus moterims suteiktos lygios 
piliečio teises su vyrų teisėmis.

Einant konstitucijos projek
tu, moterys galės dalyvauti rin
kimuose, pačios būt renkamos* 
ir užimti įvairias valdžios vie
tas.

Laivų susidūrimas
imtas pasažierių ir įgulos žmo

nės išgelbėti

VANCOUVER, Britų Kanada, 
ruod. 20. - Per tirštą miglą 

juroj susidūrė pasažierinis gar- 
aivis Princess, Adelaide, plau

kęs iš Vancouvero į Victoriją ir 
Seattk, su prekių garlaiviu 
Hampholm, plaukusiu į Van- 
couverą iš Šanchajaus.

Garlaivis Princess Adelaide 
buvo labai sužalotas, jo šone 
buvo pramušta penkiolikos pė
dų didumo skylė. Visi pasažie- 
riai, o paskui ir įgulos žmones 
buvo ūmai valtimis nukelti į 
jurą ir garlaivio Hampholm pa
imti, kuris juos pargabeno at
gal į Vancouverą. Patsai sužalo
tas garlaivis Princess Adelaide 
taipjau parvilktas į uostą.

Kolizijoje vienas pasažierius 
ir vienas įgulos narys buvo su
žaloti.

“Naujienų” jau trečiadienio 
leidiny buvo pranešta, kad Mas
kvos komisaro brolis, Litvino- 
vas, pasidavė Paryžiaus pt^iri- 

ljai ir prisipažino, jogei jis pa
pildęs milžiniškų suktybių 
“Kominterno labui.”

Neįleista j J. V., jauna 
pianistė pasiskandino
OHEHBOURG, Francija, 

gruod. 20. - Praneša, kad gar
laiviui Deutschland plaukiant 
iš Ne\v Yorko į Europą, viena 
jauna vengrų pianistė, p-lė Paj- 
ma Keretesy, šoko nuo laivo 
vandenynan ii- prigėrė.

P-lč. Keretesy buvo atvykus 
j Ameriką, kur yra jos sužie
duotinis, vesti, bet Jungt. Val
stybių imigracijos vjTiausybė 
jos neįsileido einant kvotų įsta
tymu.

Gazo įvadų sprogimas 
Londone

Rado nušautus du italu
SAORAMENTO, Cal., gruod. 

20. — Netoli nuo čia rado nu
šautus du nepažįstamus vyrus. 
Atrodo, kad nušautieji yra ita
lai.

LONDONAS, gruod. 20. — 
Vakarinėj Londono miesto da
ly šiandie įvyko požeminių ga
zo įvadų sprogimai, kurie per 
mylias išdraskė gatves ir daug 
žmonių sužeidė. Daugelio tro
besių priešakinės dalys įdubo. 
Sprogimai prasidėjo vienam 
darbininkui nusileidus į tunelį 
remonto daryti su pagalba elek
trinio žaizdro.

Surado žuvusio anglų 
tirinėtojo kūną.

VALPARAISO, Čilė., gruod. 
20. — Praneša, kad tapęs su
rastas kūnas britų tirinėtojo, 
kap. B. J. Mardeno, kuris žuvo 
bandydamas įkopti aukščiausią 
kontinente Akonkaguos kalną. 
Jo kūną radę 14 tūkstančių pė
dų aukštumoj.
Britai ir Kinai pasirašė 

naują tarifo sutarti
NANKINAS, Kinai, gruod. 

20. Pusiau oficialis Kinų 
pranešimas sako, kad Britų 
ministeris Lampson ir Kinų už
sienio reikalų ministeris C. T. 
Wang vakar pasirašę naują Au- 
glų-Kinų tarifo sutartį.

Italijoj esą 320,000 be
darbių

ROMA, Italija, gruod. 20. - 
Vyriausybės paskelbtomis ži
niomis, lapkriičo mėnesio pa
baigoj Italijoj buvo 320,000 be
darbių, 55 tūkstančiais mažiau 
nei prieš metus laiko.

Čilėj vėl įvyko žemės 
drebėjimas

TALCA, Chile, gruod. 20. — 
Šiandie čia ir apygardoj buvo 
vėl jaustas stiprus žemės drebė
jimas. Elektros jėgos ir telefo
nų vielos buvo nutrauktos.

DĖS MOINES, la., gruod. 20. 
— Gaisre, kuris praeitą naktį 
sunaikino Fort Dės Moines ka
reivines, sudegė kareivis Joe 
Kozicra, 21 metų amžiaus.

(MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 20. — Tarp Meksikos p: e- 
zidento Portes Gil'io ir senato 
įvyko pirmas konflinktas. Se
natas nutarė atmesti naujus 
teisėjus į aukščiausiąjį teismą, 
kuriuos prezidentas ką tik bu
vo pa skyręs.

Tas senato pasipriešinimas 
tačiau bus bergždžias, kadangi 
jinant nauju įstatymu, kurį 
kongresas priėmė prieš put iš
rinkto prezidento Obrcgono 
nužudymą, teisėjai nebe visuoti
niu balsavimu renkami, bet 
prezidento paskiriami, ir tas Įs
tatymas tuojau įeis galiom

Iš Darbo Lauko
Kasyklų darbininkai metė dar

bą dėl menkos algos

DUQUO1N, 111., gruod. 20. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
komisija atlankė čia United 
Electric Coal kompanijos ka
lyklas, kuriose dirbo 152 darbi- 
linkai, ir patarė jiems mesi i 
laibą. Kabyklų darbininkams 
buvo mokama tik 40 centų val
andai. Unija reikalauja, kad

Latvijos politi n i ų 
bado streikas

ji YGA, gruod. 20. Apie 
iimtas politinių kalinių Rygos 
lalėjime paskelbė bado streiką, 
reikalaudami amnestijos. Strei
kas tęsiasi jau ketvirta diena.

Banditai nusinešė apie 
$25,000 banko pinigų
CLINTON, Ind., griūni. 20.— 

Keturi ginkluoti banditai puo- 
ė čia First National banką. 
Privertę buvusius banke inte-į 
’esantus sugulti ant grindų, o 
banko tarnautojus suvarę į 
/nitą, plėšikai susižėrė apie

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Šiaulių apygardos teis
mas nagrinėjo bylą dėl 19 me
tų žydų tautybės merginos F. 
B. išžaginimo.

Kaltinamųjų suole buvo Kur
šėnų gyventojas B. Pasak kal
tinamojo aklo, B. lydėjęs mer
giną naktį namo iš vakarėlio. 
Pakeliui jis merginą užpuolęs 
ir, nežiiirint jos pasipriešinimo, 
ją išžaginęs. Kaip įrodymas B. 
prasižengimo, ant teismo stalo 
gulėjo merginos F. B. sudras
kyta suknelė, kurią kaltinama
sis sudraskęs merginai besigi
nant.

I'ačiau bylą nagrinėja n t pa
sirodo visai kitas vaizdas. Liu
dininkai įrodė, kad mergina F. 
B. toli gražu nesanti didelė do
ros ir nekaltybės brangintoja. 
Be to, liudininkai įrodė, kad 
įvykio vakarą F. B. buvo visši 
kita suknele apsivilkusi, o ne 
ta, kuri figūravo teisme. Kalti
namasis aiškino, kad jis esąs 
šantažo auka. Mat, žydė F. B. 
norėjusi priversti, kad vaikinas 
ją vestų, šiam nesutinkant, ji 
grasinusi jį pražudyti ir išgal
vojusi tą nešvarią istoriją. Tei
smas kaltinamąjį išteisino.

Greta su aukščiau minėta 
byla, Šiaulių apygardos teismas 
nagrinėjo kitą tos pat rūšies, 
tik kitų aplinkybių bylą. Buvo 
teisiamas Šiaulių pilietis Juo
zas 'Lukoševičius, kaltinamas 
dėl ^6 metų atek^inoj:* išžagin - 
mo. Kaltė buvo įrodyta ir Lu
koševičius nuteistas vieneriems 
metams šešiems mėnesiams ka
lėjimo.

Kaltė buvo įrodyta ir Lu-

Sudegė trobesiai, javai 
ir gyvuliai

šė’I’A. Paežerių kaime su
degė Pažerskio klojimas su vi
sais javais ir inventorium. Ma
noma, kad klojimas padegtas, 
Padegime įtariamas kaimynas, 
su kuriuo ilgą laiką pykosi.

GAISKAS KALNABERŽĖJ

KALNAS. — šiomis dienomis 
Surviliškiu valse. Kalnaberžės 
kaime dėl nežinomos priežasties 
užsidegė pil. Jono Žemaičio klo

LOS ANGELES, Cal., gruod. 
20. — Trys ginkluoti banditai 
puolė Los Angeles First Natin
iai banko sknmią ir automo- jimas su esančiu jame pašaru
biliu pabėgo su apie 10 tuks- ir šiaudais. Nuostoliai siekia 
/ančių pasigrobtų banko pini- 4000 litų.
gų. Klojimas apdraustas nebuvo.

==

Faktai Kalba už Save
Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.
Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinant} patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.
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Estetiniai jausmai
Prieš pradėsiant kalbėti apie 

estetinius jausmus, reikia vie
nas kitas žodis tarti apskritai 
apie jausmus. O kad kasdieni* 
niame gyvenime labai dažnai 
nemato žmonės didelio skirtumo 
tarp jausmų ir jutimų, tai tu
rime nors biskj pakalbėti ir 
apie jutimus.

Ką tai reiškia jutimai?

Pirmapradinis žmogaus susi
pažinimas su daiktais ir veiks
mais yra galimas tiktai per ju
timus. Pavyzdžiui, šviesai pa
lietus akis, akių dirksniais pa
reina impulsai į smagenas, po 
tam pasidaro sąmonėj kitokes- 
nė būsena (stovis), kurios da
viniu kaip tik ir būna jutimas 
šviesos. Juntame daikto karštu
mą ar šaltumą, juntame skonį 
ar kvapsnį, juntame garsus, 
etc., ir vis tik dėl to, kad im
pulsai pasiekia nervais smage
nas, kuriose ir pasidaro mažes
nis ar didesnis sąmonės būse
nos pasikeitimas (modifikaci
ja). Už tai ir galima jutimus 
kad ir šitaip definuoti: Jutimai 
yra sąmonės modifikacijos, ku
rios susidaro veikiant by vie
nam jutimų organui: akims, 
ausims, liežuviui, nosiai bei odai. 
Arba, galima sakyti, kad juti
mai yra sąmonės tam tikros bū
senos, kurios susidaro jutimų or
ganų dirksniams veikiant. Pa
galios, kai kurie psychologai 
sako, kad jutimai yra pirmykš
čiai sąmonės elementai. Mano 
dėta, geriau tinka sakyti pir
mykščiai žinuotės elementai; 
nes juk kaip iš vilnų kad gali
ma išausti audeklas, taip ir iš 
jutimų galima padaryti žinuo- 
tė. Jutimai iš tikrųjų yra žmo
gaus žinuotės pirmykštės met- 
mens ir ataudai.

Ką reiškia jausmai?

Jutimai, kaip jau pasakyta, 
yra sąmonės modifikacijos, ir 
viskas. O tai reiškia, kad gali- * 
ma pajihti šviesą, šilunią^šal- 
tį, minkštumą, kietumą, švel
numą, šiurkštumą, saldumą, sū
rumą ir tt-, bet tuo pačiu kar
tu tokie pajutimai nepadarys 
nei smagumo nei skausmo. Del 
to jie ir pasiliks tiktai jutimais, 
liet daleiskime, kad šviesa yra 
taip stipri, jog verste verčia 
užsimerkti. Tada jau nebebus 
vien tik jutimas, bet ir jaus
mas, nes žmogus pajus nesma
gumą arba ir skausmą. Taigi 
jausmas nuo jutimo svarbiau
siai skiriasi tuomi, kad jausme 
gali būti skausmo ar smagumo, 
pasitenkinimo ar nepasitenkini- ' 
mo. malonumo ar nemalonumo 
ir tt., kadangi jutime to visai 
nėra. Taigi jausmas yra tokia 
proto būsena, kurioje žmogus 
randa patenkinimo ar kentėji-

mo, arba smagumo ar nesmagu
mo.

Tam tikri jausimai gali būti 
visai bendri tiktai fizinei žmo
gaus gyvenimo pusei, pavyz
džiui, skonis, kvapsnis; fiziniai 
norai ir geiduliai. Kai kurie 
psychologai ir vadina šitokius 
jausmus žemesniais: jausmais, 
o davatkos, tai gana dažnai va
dina juos “gyvuliškais jaus
mais”. Bet jausmai gali būti 
labai bendri dorovei, intelegtui 
ir dailei. Tada, žinoma, jau bus 
aukštesnieji jausmai.

Pravartu čia pastebėti, kad 
net patys svarbiausi pasaulio 
reiškiniai tik tiek gali žmogų 
sudominti, kiek jie pajėgia jo 
jausmus sužadinti. Užkietėju
sių, taip sakant, jausmų žmo
nėms dažniausiai kas per vieną 
ausį įeina, per kitą išeina. To
kie neranda smagumo muzikoje, 
dailėje bei moksle.
Ką reiškia estetiniai jausmai?

Estetinius jausmus gana daž
nai ir emocijomis vadinama.

Skaitydami gerą novelę . ar 
poemą, klausydami tikslų muzi
ką ar dainininką, žiūrėdami j 
dailės galeriją, prisiminę ar įsi
vaizdavę kokį nors gražų, didelį 
ar stačiai heroišką darbą, jau
čiame ką tai priimnaus, malo
naus bei smagaus. Tokie jaus
mai yra estetiniai jausmai, ar
ba estetiniai sentimentai, arba, 
pagalios, jautimas gražumo.

Estetiniai jausmai visados 
reikalauja muzikoje tonų

harmetoijos, atvaizduose tiks
laus spalvų suderinimo ir sime
trijos. Jeigu muzikoje ar atvaiz
de šitų elementų nėra, tai este
tiniai jausmai negauna smagu
mo, bet kentėjimo.

Ne visados estetiniams jaus
mams yra būtinai reikalingi ir 
intelektualiniai jausmai. Pavyz
džiui, žiūrėdami j atvaizdų, 
klausydami muzikos staigiai 
pajuntame smagumą, nors mą
styti apie tai ir nemąstome, va
dinasi, intelekto nevartojome. 
Bet gana dažnai greta estetinių 
jausmų eina ir intelektualiniai 
jausmai. Vienas žmogus, 
studijuodamas- Kanto “Critiąue 
of Pure Rtason”, sakė savo 
draugams, kad jis jaučiąs itin 
didelio estetinio pasitenkinimo. 
Matoma, kad Kanto mintys tu
rėjo patenkinai ne tiktai jo in
telektualinius, l>et ir estetinius 
jausmus, arba emocijas.

Labai įdomus elementas yra 
estetiniuose jausmuose tai 
tam tikros asociacijos. Imkime 
šitokius pavyzdžius: Čiurlionis 
bandė muziką interpretuoti at
vaizduose. Juk tai aišku, kad 
tarp muzikos ir tam tikrų at
vaizdų turi būti ryšiai arba 
asociapijos. Bet imkime papras
tesnius pavyzdžius, sakykime, 
mes girdime tylią, švelnią mu
ziką; tuojaus mums tarsi kas 
sakyte sako kažką gamtoje ty
lų ar švelnų. Dingtelėjo musų 
galvoje mintis, ar tai tykaus 
švelnaus miško ošimas, ramus 
upės tekėjimas, švelnus kūdikio

ar myMomoeios glostymas ir tt. 
Liūdną muziką girdint, susida
ro galvoje mintis, tarsi atsiga
mina buvę musų gyvenime liū
dni nuotykiai: mirtis tėvų, gi
minių, vaikų ar draugų, arba, 
pagalios, ir skurdas. Girdint 
triukšmingą muziką, prisimena 
karas, audra, pyktis ir tt. Gir
dint taip vadinamą “džiazą”, 
dažniausiu estetinių jausmų vi
sai negaliame, nes sukeliama

tik žemesniuosius jausmus, ku
rie ir prasideda ir baigiasi lik 
fizinėje musų gyvenimo pusė
je; taigi, už-kliuva. galvon kas 
nors aistringo, gašlaus ar (am 
panašiai.

Tai tiek šiuo kartu apie es
tetinius jausmus.

— Algirdas.

Palengvina 
nuovargj

JUOKAI
Tamsu buvo

Mama: Jonuk, čia ant stal<\ 
buvau padėjusi tris saldainius, 
o dabar kažin kodėl tik vienas 
liko.

Jonukas: Tai, mama, aš tre
čio nepastebėjau.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Maistas Motinoms
Visiems reikia vitaminą kožną dieną ir daugiausiai 

jaunoms motinoms. Tuomi ir yra lengvai-virškinantis, 
vitaminais-turtingas sušvelninantis cold-liver aliejus, ku- 
riuomi yra

SCOTT’S EMULSION
jis visada labai naudingas motinai ir kūdikiui. Tai 
geriausias būdas gauti pilną naudą iš cold-liver 
aliejaus:, jis malonus. Scott’s Emulsion yra mais
tas speciališkos vertės maitinančioms motinoms.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 28-12

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Labai raminantis 
senesniems 
žmonėms

Nuolatinis kurtus kosulys, 
nervus ardantis ?r 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 I i o n e y and 
Tar Compound yra veiksmin
gas ir stiprus. Malonus imti, 
priimtinas net ir opiausiems 
viduriams, neturi opiatų. Pa
bandykit jį.

Parsiduoda: 
l ----

L. P. Hanncnia.
10721 Wentwortli A ve.

G. A. Mulinsky,
1801 S. Ručine Avė. kurto 18 gt.

Wm. Broniarczyk,
4459 Su, Wood St.

G raut VV orks Drug Store,
1817 W. I Ith St., Cicero, 
John Malachovvskas.

Carl F. Worm,
3359 S. Halstcd St., kertė 34 gt.

I VISUR
Chicagos Apygardoje

■i/ČHICA601Wi 
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RAįLROAD/įMi

Tiesioginiai j gražiausius prie
miesčius į vakarus nuo Chi- 

upės Klonyje.
Lombard 
Viliu Park 
Elmhurst 
NVestmore 
Warrenvtllc 
West Chicago 
Wayne

miesčius 
cagos ir
Aurora
Elgin 
Batavia 
Geneva
St. Charles
VVheaton
Glcn Ellyn

Fox

Motoriniai busai susijungia per 
Wcstern Coach Co. (Murigold 
Linijos) su
Naperville La G range
I)owner8 Grove Ontariuville 
Hinsdale Blootningdale

Addison

Puikiausias patarnavimas j vi
sus miestus ir miestelius 
lei gražųjį šiaurinį ežero pa
kraštį ir Skokic Klonį.
Milwaukce 
Ručine 
Kenosha 
Zion 
Waukegan 
Great Lakęs 
Lake Bluff 
Lake Forest 
Fort Shcridun

pa-

Highwoo<l 
Highland Pa r k 
Ravinia 
Glencoe 
Hubbard Woods 
Winnetka 
Kenilworth 
Mundelein 
Liberty viliu

Aptarnauja industrinę apygar
da 1 pietus nuo Chicago, Dunc- 
land ir Indianos ir pietinio 
Michigan ežero’ rezortų mies
tus.

South Bcnd
Ncw Carlisle
Hudson Lake
Michigan City East Chicago

Hutuntond

Tremont
(the Itunus) 

Gary

Tiesioginiais traukiniais ar mo
toriniais busais susijungia su 
Esposition Purk, Mooseheart, 
Yorkvillc, Oswego, Duiulec, 
Carnentville, Yoeman City of 
Childhood, Elgin State Hospi- 
tal, St. Charles School for 
Boys, Rockford, Bclvidero ir 
daugeliu kitų vietų.

Telefonuokit Traffic

Reguliariai vuigščiojantys bu
sai sujungia North Shore Line 
traukinius patogiose vietose su
Fox Laki1
Channel Lake
McHenry 
Antioeh 
Lake Vilią 
Deerfiehl
Iš Kenosha 
na j Powers Luke, Silver Lake. 
Paddocks Lake, Twin Lakęs ir 
Luko Geneva.

Lake Zurich 
Woodstock 
Northbrook 
Wauconda 
Gurnee 

■ l’echny 
motoriniai busai ei-

Motoriniai busai susijungia per 
Shore Line Motor Coach Co. 
iš Michigan City stoties su
Itenton Harbor Lakeside
St. Joseph
Bridginun

Union Pier 
New Baltalo 
Grartd Bcach

Tiesioginiais traukiniais ur mo
toriniais busais susijungimai 
su Chicago Heights, Valparai- 
so, Flint Lake ir Hobart.

Dept., Central 8280, dėl pilną informacijų

Geriausias Patarnavimas j visur Chicagos Apygardoje
<»ri*ill plieniniu! IruuRiniul. uRnienluilii Ubglnliip Re- 
lluh. nuljrr Ir iiiuihIukuh traukiniu unturuitutujul. <|uuk 
l>uhi«li| ktuėlu. :!l vutundų taukiui vuIkkIIoJuiičIu 
traukiniu ui>turiiaxlniui>. reguliari vubljunicliuul nu |»«» 
t Inu »ul| vulriSuhfiitlų biiM| UvUuls. Milįrouii|jų Ir 
i>Hrlur."bM*riuUoii kuru puturuavliuuN tul >ru put. 
kub >i|tturnin Iiiiiim dėkit riul ij liuiiklnlų. oprriiujunllų 
Ii ClikuyuH viduriiilcHvlu i t kur. kur tik Juk puno

ičtųiurt tiuiiioil. Minus — ličiu dulkių, duuni ur 
< Indrų. A t v u/| iiokil Ir ISviiUuokir kulu tik iivrlle. 
A'ėru jokio bUhlKi'U'lliuv. stubdonujjų Mirsi, ur pur- 
Molino rupiHiilo. Itin yiillti) piiMlsuindytl kuru, trim, 
kini ur motorini IhihIi <lel vIhon puvtiios. iii nuriti*, 
riuiiuodumi koki noi> |.š\u^luvlnių kreipkite* I <>ut- 
Inu tnul Keireu liuli Ihueau (ihkuD, kud jis pukuI- 
hfitij juniN, T! W. Adunin St., Stulų 0080,

Klasiškas

KONCERTAS
7 rečiadieny, Sausio 16,1929
LIET. AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street

Pradžia 8 vai. vakare

ARTISTAS LEONABD BRVN\VALD
Turime garbes perstatyti lietuvių visuomenei paskilbusį pasau
linį dainininką. Jis yra daug dainavęs Italijoje, Rygoje, estų ope
roje, Dorpate ir Kaune. Artistas Brunwald paeina iš Rygos, čia 
baigė mokyklų. Gi dainuoti mokinosi Vokietijoj, Italijoj ir Fran- 
cijoj. Šį žymų dainininkų lietuviai turės progą pirmu kartu 
išgirsti.

Mes kvočiame jus atsilankyti i šį klasiškų ir puikų koncertų.
NAUJIENOS.
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Penktadienis, gr. 21, 192$ NAUJIENOS, Chtcago, III.
- -............ - - -

■'*“'**■* pj.jp 4167 McGraw Avė. Per tąltuotas. Pasidarė labai kebli pa- kreipė
IlZ 17 IAC I ,aiki? ta aPielink$ persimainė ir
| ESl v----------------------------- I didelėj didžiumoj liko apgyven
tu ■ -------- .... ---- |V ||__ ta negrų. Tečiaus Lazavinkas

dėtis, kadangi nė vienas liudy- Joseph P. Uvick, kuris taip su- 
tojų-negrų nenorėjo liudyti gabiai visus tyrinėjimus vedė, 
prieš savo rases žmogų, irgi kad greitai surinko tiek jrody-

1 u i ■■■■■ r- - * - 1 —■ —_______ i -

prie lietuvio advokato | Gruodžio 9 <1. įvyko, korone- 
TT- J-1- 1.— rio teismas, kuriam adv. Uvick

pridavė dar daugiau Įrodymų, 
taip kad teismas visiškai paliuo-

Indiana Harbor, Ind
Belaukiant Kalėdų

I geruoju sugyveno ir su negrais, i negrą. Lazavinkui gręsė sunki mų, kad Lazavinkas liko palių o- savo Lazavinką nuo atsakomy 
' Iznri'a n m£<rn iv hiania niAoi hnl {(c alnihiui ofaL aiii\4od Aylunbn4n ^IaIvU aLAuiL<^ r -Įšokiausių prekių, kokių tik rei-1 kurie jį mėgo ir jo biznis ėjosi bausmė, bet jis skubiai atsi- siiotaš advakato globai, 

kia prie šeimyninio gyvenimo. 
Turime ir visą eilę groserninkų, 
kur galime gauti geresnius val
gomus daiktus.

Tos dovanos, kurias mes per- j 
kame savo namiškiams ir drau- ’ 
gams gal bus geros tik keletą 1

Kalėdų švenčių Lietuvoj lauk
davo visi samdininkai, kurių 
metai baigdavosi su Kalėdomis. 
Nelaukdavo jų tik šeimininkai, 
nes jie turėdavo išmokėti savo j aava’^V» ai’ba ir dar trumpėsiu 
samdininkams po kelioliką rub- mes fifa^n}e gauti ir
lių metinės algos, šioj šaly to' dovaną, kuri bus gera 
nėra. Tečiaus Kalėdų tai be-'Per ki!^eną1
veik visi laukia. Laukia netur
tingi skurdžiai darbininkai ir 
našlaičiai, nes tikisi gausią šio
kios tokios pašelpos iš miesto, 
ar labdaringųjų draugijų. Bet 
labiausia Kalėdų laukia sankro- 
vininkai- Jie pradeda reklamuo
ti savo biznį net už mėnesio 
laiko. Man ypi sakęs vienas 
biznierius, kad per Kalėdų 
šventes jis padarąs viso sezono 
pelną. Mat yra paprotis pirkti 
vienas kitam dovanas ir iš to 
naudojasi sankrovininkai. 
nežinau iš kur tas paprotis 
eina, bet šapų darbininkai 
šventes praleidžia nemažai 
nigų- Jie ir mažai uždirbdami 
perka brangias dovanas savo 
draugams, kartais net ir ant iš
mokėjimo, tuo pasidarydami 
sau skriaudą. Gi dovaną gavęs ! 
tankiai tik trumpą laiką turi 
naudos, arba ir visai naudos, 
neturi, nes daiktas būna jam 
nereikalingas. Bet ką padaryti 
— tokis jau paprotis ir aš jo 
nebandysiu perkeisti. Tik vieną Į 
norėčiau patarti, būtent, kad | 
visi lietuviai ir dovanas pirktu- 
mėm pas lietuvius. Juk mes I

- n * ■ '"‘'L

zavinko drangai tuo jo pal mo
savimu labai džiaugiasi. Laza
vinkas tečiaus mano savo biznį 
parduoti, kad neturėti ir ateity
je panašiu nesmagumų.

Reporteris.bės ir jį išteisino. Skaitlingi La-
visą laiką gerai.

Tečiaus gruodžio 2 d., apie 
9:30 vai. vakare, įvyko didelė 
nelaimė, kuri viską pakreipė ki- 

! ton pusėn. Tą vakarą į tazavin- 
ko sankrovą užėjo ikišiol joje 
nematytas negras, tūlas William 

J Brown, apie 30 m. amžiaus, ku
ris pas negrę patarnautoją pa
siėmė užkandžių. Tuo laiku san- 
krovon įėjo ir trys jo pažysta
mos negrės merginos. Brown 
pakvietė ir jas užsikąsti ir pa- 

1 prašė patarnautoją atnešti tai, 
: jos norės. Užkandus vie- 

pas J. Valavičių. na nl™ kad jos
susiradusios kvaili, kuris apmo- 

1 ka joms vakarienę. Po to visos 
l trys išėjo. Tąja pastaba Brotvn 
įsižeidė ir atsisakė mokėti už 

r dnrbš P° u^sa^y^us merginoms užkan
džius. Iškilo ginčas. Jis padavė 

; Lazavinkui dolerį ir susilaukė 
j5c. grąžos, savininkui pasilai
kius kiek jam prihlauso iš 
Browno. Brown tečiaus pareika- 

. lavo sugrąžinti dar 55c., kitaip 
jis užmušiąs savininką. Tuo 
laiku sankrovoje buvo aštuoni 
žmonės — visi negrai, išėmus 
lietuvį savininką. Savininkas 
manydamas, kad negras aprims, 
nuėjo prie savo darbo — aptar
nauti kitus pirkėjus. Bet gryš- 

kad negras 
Brown išsitraukė peilį ir ren
giasi jį pulti. Laimei, ar nelai
mei, arti gulėjo revolveris, ku
rį Lazavinkas greitai pastvėrė 
ir paleido šūvį, nudėdamas 
Browną ant vietos: uvis patai
kė į galvą ir kulka perėjo per

Aš užsirūkau Lucky—
kai užeina noras saldumynu

i na. Ta dovana pritinka kiek- 
Į vienam, kaifi vyrui, taip ir mo- 
terei, ir visi ją labai mėgs. Ta 
dovana—tai dienraštis “Naujie-i 
nos”. Mes ta dovana galime. 1,1 1 
užsisakyti 
3725 Fir St. J. Valavičiaus sū
nūs tada bus Kalėdų diedukas 
pečiaus metus ir kasdie neš 
dovaną- “Naujienas”. Valavi
čių sūnūs yra gabus ir 
tus, kokių mažai galime rasti 
tarp vaikiukų. Taigi nepamirš
kime užsisakyti sau, ar savo

i draugams tą dovaną, kuri nors 
mažai tekainuoja, bet yra rei
kalinga dėl kiekvieno darbinin-' 
ko ir darbininkės—“Naujienas” 
O už metų laiko patys pamaty
sime, kad turėjome geriausią ( 
dovaną ant Kalėdų. O jei ir ki
tokių norėtumėt dovanų, tai 
vistiek prikite jas pas lietuvius 
biznierius. Jei mes busime su i .. A . . .. . . . . . . .. teleięs pamate,lietuviais biznieriais, tai ir jie; 
bus su mumis.

—Sapos darbininkas.

“Dailus laibumas ir asmens žavėtinu- 
mas eina ranka rankon. Štai kodėl aš 
taip vengiu nutukimo. Aš tatai darau 
išmintingai ir nesilepinu riebinančiais 
valgiais. Vietoj jų, aš užsirūkau Lucky, 
kuomet užeina ant seilės pageidavimas 
saldumynų. Tatai padaro mane dvigu
bai dėkinga už tą apkepinimo procesą— 
kadangi apkepinimo kvapsnys numal
šina pageidavimą saldumynų ir pagelb
sti man išsilaikyt laibai. Ir apkepinimas 
apsaugoja mano balsą, prašalindamas 
erzinančias medžiagas. Štai kodėl aš 
negaliu išsitarėt nuo mylėjimo tų 
Luckies!”

/ J Helen Morgan, 
onmiliariipopuliarė aktorė, dabar 
losianti Ziegfeld’s 

“Show Boat.”

HELEN MORGAN

Detroit, Mich
Prieš trejetą metų lietuvis

Lazavinkas, žinoma, liko areš-

Chicago, III.

O Tha American Tobacco Co., Manufacturan

Ofiso

TUBBY

Rusiškos ir Turkiškos Vanosi

Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai suderinti 
ir sumaišyti, paskui apkepinti, kad išdirbt tokį 
kvapsnį, kuris smagiai pavaduoja tą pageida
vimą riebinančių saldumynų.

Tai yra šiandienine išmintinga priemone—imk 
Lucky vietoj riebinančio saldumyno. Tūks
tančiai tatai daro—vyrai tuo būdu palaiko savo 
sveikatą ir drūtumą, o moterys išlaiko savo fig
ūras dailiai laibas.

“IMKITE LUCKY
VIETOJ SALDUMYNO. 
L

12th STREET
Tel. Kedzle 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louia Avė 

CHICAGO, ILL.

utMao jų...

«a.“ jums skauda bei pat* uasaky* po galutine iiejfzamin-
><a» )Unit« yra

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

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

valandos! nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro.
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

IM

saldumyno

HHH

1 LL GET IT

Aš 
pa- 
per 
Pi“

Indiana Harbore turim visokių yvilliam lazavinkas atidarė sal-į smegenis, 
lietuvių biznierių. štai turim dainių ir užkandžių sankrovą 
auksorių M. Šleinį, kur galima 
gauti gerų auksinių daiktų, gal 
net ir už prieinamesnę kainą, 
negu kur kitur, lurime san- 
krovininką Joną Rudkauskį, ku
rioj‘sankrovoje galime rasti vi-^

Muzikos ir juoku mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Sustabdomas vargi 

nantis kurtus 
kosulvs

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

Parduoda:

stip-

L. P. Hannema, 
10721 Wentworth Avė.

G. A. Malinuky, 
1801 S. Racine Avė. kertė

VVm. Broniarczyk, 
4459 So. Wood St.

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

Carl F. Worm,
3.359 S. Haisted St., kertė 34 gt

18 gt.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofiauoae tiktai!

Ihm darbas uinakyta* «eružio mftne 
bn» atliktas pitclon-tt k ai norui •. Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ 81«t* 
muaų apiolink'ų Denta) Oftmi.

KKYRLaŲS OFISAS • 
1800 S. Haisted St.

I>antq Hetae až H
-------  L___  *1:4.60 

 *7.50 
 _56

VEIDAS 
PRIPIL 

DOMA&- 
JIE TURI 

TIKTI
Ueriaa»iH aukainla darhaa at % 
Oriausiem Auksinta (Jr<iwns _ *2.50 
Goriausi Auksinis! Fillin<s _  *14.50
Geriausi Auksiniai Tilteliai _  *2.50
Alio? Ftllinffs _
Midabriual FUln**

ana

*26 
910 
SIU

M 
55 
55 
5* 
*1 
Uvalyma* dantį)

------------------- *1 
--------------------- 50c 
----------------- 60c 
musų dldiiamjam 

23 ku«-

FHE HAYE8 DENTAL OFFICES 
Ine.

DR. T. T. WOOLLENS, Prea. 
828 South Stote St. 
?hoB« Harrtioa 07M

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

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Haisted St.

Telephone Victory 1266

Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike nuo neš
varumų; 20.679 daktarai tatai pripažįsta, saky
dami, kad Luckies mažiau teerzina rūkytoją, 
negu kiti cigaretai. Atletai, kurie turi pasilaikyt 
geroj vikrioj sveikatoj, liudija, jog Luckies 
nekenkia jų kvėpavimui neigi abelnam sveikatos 
stoviui. Štai kodėl Luckies visuomet buvo myli
mieji cigaretai tų žmonių, kurie nori pasilaikyt 
augšciausiame kūno sveikatos ir miklumo 
laipsnyje ir supranta pavojus iŠ perdideliojsvorio. 
Štai kodėl žmonės sako: “Tai yra geras daiktas

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chronišku ir naują ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas tieg 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apstirusiu jus gydyti, 
-veiKdta junia nugiyB par lik/ų < lulinl* num
<ur ir 
•nw

SAYTUBBy. “TIME IS 
AB0V*r VP ANj’tF VJE 

Dojo’t cej the. balu 
A OVEfc FOR A TuUCHŪOUJM 

OiO TH1$ MEXT TR.V

O\IEQ- YOU
leavJB n tome

ILL PUT

Tam tikra, aprubežiuota cukraus propocįįa 
maiste yra patartina, bet žinovai griežčiausiai 
pabrėžia, jog perdidelis daugis riebinančių 
saldumynų yra kenksminga ir kad Amerikos 
žmones perdaug valgo tokių saldumynų. Todėl, 
vardan apsirubežiavimo, mes sakome:—

"It'stoasted'
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

Hank Savęs the Game

SIGNMįS • 
6“l . 14 - 0.3

*
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“APŠVIESTAS” DESPOTIZMAS

Afganistano karalius, apkeliavęs Europą, sugryžo 
namo ir ėmė griežtai vykinti įvairias reformas, norėda
mas padaryti savo šalį panašią į kulturingasias Euro
pos šalis. Kadangi tos jo reformos yra visai priešingos 
įsigyvenusiems Afganistano gyventojų papročiams, tai 
žmonės kelia maištus, ir girdėt, kad ginkluoti sukilėliai 
jau apsiautė net pačią sostinę, kurią karalius gina su 
savo kariuomene. Kad kokios, karalius Amanulla gali 
pralaimėti ir netekti savo sosto.,

Afganistano karalius yra ne pirmutinis, kuris ban
do prievarta įskiepyti savo valdiniams naujausios ma
dos civilizaciją. Tokių karalių-reformininkų istorija ži
no gana daug, vienas jų tai — Rusijos caras Petras Di
dysis, kuris, pagyvenęs Holandijoje, užsimanė paversti 
rusų bajorus “europiečiais” ir tuo tikslu karpydavo 
jiems jų ilgas barzdas ir ilgų rūbų skvernus; už tai, kad 
Petro sūnūs Aleksiejus buvo priešingas savo tėvo “be
dieviškoms“ reformoms, tai caras nukankino jį kalėji
me.

Panašių, kaip Petras, despotų, kurie nori savo atsi
likus] kraštą pakelti į aukštesnį kultūros laipsnį, prieš 
žmonių valią, yra ir šiandie ne vienas tik karalius Ama
nulla. Prievarta vykina reformas savo krašte taip pat 
ir Turkijos diktatorius Kernai Paša. Prieš dvejetą me
tų jisai, sakysime, įsakė visiems turkams dėvėti europiš- 
kas skrybėlės; neseniai jisai liepė turkams išmokti lo
tynišką abėcėlę ir dabar jau pradėjo eiti lotyniškomis 
raidėmis spausdinami turkų laikraščiai.

J tą pačią despotiškų reformininkų rųšį reikia skir
ti, be abejonės, ir Rusijos bolševikus, kurie bando su 
pagelba raudonosios armijos ir politinės žvalgybos pa
versti labiausiai atsilikusią Europos salį pirma pasauly
je “socialistiška valstybe“. Leninas, įvykinęs ginkluotą 
perversmą, greitai gavo patirti, kad milžiniška daugu
ma Rusijos žmonių nenori būt “laimingi” sulig jo recep
tu; bet jisai, užuot leidęs žmonėms patiems pasirinkti 
kelią į geresnę ateitį, ryžosi smurtu priversti juos pa
tapti tuo, kuo jisai norėjo, kad jie butų. Ir kas jam drį
so priešintis, tą jisai užmušė arba įmetė į kalėjimą, ir 
jau vienuolika metų, kaip tęsiasi tas prievarta vykinamo 
rusų “socializavimo“ darbas.

Despotus, kurie šitokiu budu stengiasi pagreitinti 
progresą savo šalyse, yra priimta vadinti “apšviestais 
despotais“. Ir jie, tiesa, yra apšviestesni už daugumą 
savo valdinių. Jų reformos dažnai yra vertos pagyrimo. 
Bet toli-gražu ne visuomet jos prigyja. Despotai, kaip 
ir visos kitos valdžios, daro klaidas, ir juo drąsesni yra 
jų sumanymai, juo labiau jie skiriasi nuo to, kas yra 
praktikoje išbandyta ir patirta, — tuo klaidos greičiaus 
gali pasitaikyti. Bet jeigu klaidą padaro valdžia, kuri 
atsižvelgia į žmonių norus, tai ją gali pataisyti kritika, 
arba žmonės tokią valdžią pašalina.

Su despotais yra kitaip. Už kritiką despotai žmones 
baudžia; o tuos, kurie bando despotišką valdžią paša
linti, ji žudo. Todėl už despotų padarytas klaidas tenka 
žmonėms skaudžiai užmokėt, neretai tenka už jas už
mokėt savo gyvybe ir patiems despotai

Todėl despotizmas, kad ir jisai butų dar taip “ap
šviestas“, kad ir jo siekimai butų dar taip prakilnus, 
yra nelaimė- žmonijai. Progresas, kurį despotai savo 
pastangomis įvykina, yra visuomet paviršutinis. Tikrą 
progresą, kuris reiškiasi liaudies gyvenimo gelmėse, ga
li daryti tiktai patys žmonės.

NAUJA ESTONIJOS VALDŽIA

Estonijos valdžią sudarė kairiųjų partijų blokas, į 
kurį įeina socialistai, krikščionys liaudininkai, darbinin
kų partija ir naujakuriai. Ministerio pirmininko vietą 
užima socialistas Rei.

Naujoji valdžia prisistatė seimui ir perskaitė savo 
dekleraciją. Seimas išreiškė jai pasitikėjimą 53 bakais 
prieš 24.

Vienoje iš Pabaltės valstybių tuo budu vėl atsistojo 
valdžios priešakyje socialistai. Jeigu bolševikai nebūtų 
suskaldę darbininkų judėjimo, tai šiandie veikiausia vi
sose naujosiose Europos respublikose socialistai butų

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ____    $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams--------------- 2.50
Dviem mėnesiam —............— 1.50
Vienam mėnesiui ................ „ .75

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija .............. ..........— 8c
Savaitei __________________ 18c
Mėnesiui __________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metama ......______—________ $7.00
Pusei metų ______   8.50
Trims mėnesiams ....... — 1.75
Dviem mėnesiams ________  1.25
Vienam mėnesiui ___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ............—___________  $8.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams _________ 2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

vadovaujanti jėga, ir fašizmas nebūtų gavęs progos įsi
galėti. Bet tie skaldymosi laikai praeis; kai kuriose ša
lyse darbininkų judėjimas jau baigia nuo šitos ligos iš
gyti.

ŠNIPŲ BENDRADARBIAI 
TEISINASI

Del to dokumento, kuriame 
buvo parodyta, kad detektivų 
agentūros šnipas rašė savo ra
portus ant komunistiško “Save 
the Union“ komiteto laiškų 
blankos, “Laisve“ įdėjo trijų 
špaltų editorialą. Jame tiek ko- 
lionių ir plūdimų, kad jisai at
siduoda ta “surpaipe“, per ku
rią, anot Šolomško, kitąsyk pa
bėgo Vidikas iš “Kovos“! Bet 
komunistų piktžodžiavimas yra 
priprastas dalykas. Juo purvi- 
nesnį dalyką jie teisina, tuo 
šlykščiau jie koliojasi. Daugu
ma laikraščių skaitytojų dar at
simena, kaip ta pati “Laisvė“ 
apsiputojusi dergė socialistus, 
kuomet šie iškėlė aikštėn tą 
faktą, kad pirmutinis komunis
tų organizatorius ir teoretikas 
.merikoje, L. Frjrina, yra pro

vokatorius.
Brooklyno laikraščio isteriką 

rodo tiktai tą, kad jisai jau
čiasi patekęs j didelį keblumą. 
Ir kur nesijaus! Už dvejeto sa
vaičių po šnipo raporto paskel
bimo “Laisvė“ viešai pripažino, 
kad tame dokumente parodytie
ji dalykai galį būt teisingi; o 
paskui, praėjus dar savaitei lai
ko, ji jau ėmė tvirtinti, kad 
“tik akį užmetus“ esą matyt, 
jogei dokumentas “sufušeriuo- 
tas”! Didesnį keblumą sunku 
ir įsivaizduoti. Nenuostabu, 
kad ji dabar šokinėja ir kniau
kia, kaip katinas, įkišęs uodegą 
į tarpdurę.

Suprantama, kad ji stengiasi 
išsigelbėt. Būdama dideliam 
strioke, ji dabar bando užsigin
ti ir bažijasi, kad ji nieko neži
nojusi ir negalėjusi žinot apie 
“Save the Union“ komiteto 
blankų tikrumą, nes ji jokių 
laiškų iš to komiteto neturinti. 
Lal>ai gerai, bet tuomet kyla 
klausimas: iš ko ji žino, kad 
yra “tikra“ ta blanka, kurią at- 
fotografavo ir išspausdino “The 
Coal Digger“? Kuo remdamasi 
ji gali tvirtinti, kad “Th*e Coal 
Digger’io“ blanka yra tikrint, 
negu “Forverts’o“ paskelbtoji 
blanka ?

Jau pirmiaus mes išreiškemo 
nuomonę, kad, gal būt, tikros 
yra abidvi blankos, nes juk bu
tų visai natūralūs daiktas, kad 
“Save the Union“ komitetas bu
tų, tuo ar kitu laiku, šį-tą pa
keitęs savo laiškų blankoje (sa
kysime, kada jos išsibaigė ir 
jisai turėjo jas daryti iš nau
jo). Ar “Laisvė“ žino tikrai, 
kad tas bolševikiškas unijos 
griovikų komitetas niekuomet 
tokių blankų nevartojo, kokią 
paskelbė “Forverts“? Aišku, 
kad nežino, jeigu ji prisipažįsta 
neturinti jų visai po ranka.

Kodėl raudonieji Brooklyno 
rėksniai tiki, kad “The Coal 
Digger“ paskelbtoji blanka yra 
tikra? Jie sako, todėl, kad ji 
buvo atfotografuota: “Visi ži
no, kad fotografinis aparatas 
nemeluoja“. Bet juk “For- 
verts’o“ paskelbtoji blanka irgi 
buvo atfotografuotą!

Pagaliau, “Laisvė“ bando iš
aiškinti, kodėl komunistai be
veik per menesį laiko negalėjo 
surasti, kad “Forverts’o“ pa
skelbtas dokumentas esąs “su
fabrikuotas“. čia ji paduoda ši
tokią navatną istoriją: bolševi
kiškų unijos ardytojų organas, 
“The Coal Digger“, girdi, esąs 
ne dienraštis ir net ne savaiti
nis laikraštis (“L.“ pati nežino, 
kaip tankiai jisai eina!), todėl 
jisai negalėjęs tuojaus atsakyti 
į “Forverts’o“ “šmeižtus“; na, 
i “Laisvė“, būdama “labai rim
ta ir atsargi“, laukusi, kol da
lykas p-iaiškėsiąs. ir .tylėjusi

Todėl taip ilgai ir užsitęsęs tas 
“klastos“ demaskavimas.

Graži pasakaitė, ar ne? Tik 
ji visai nesutinka su nuolatine 
komunistų politika. Paprastai 
komunistai anaiptol nelaukia, 
kol jie turės rankose aiškių įro
dymų. Kaip tik jie nugirsta 
menkiausią dalykėlį, kuriuo jie 
gali padaryti priekaištą socia
listams, tai jie tuojaus ima rėk
ti nesavais balsais per visus sa
vo spaudos organus. Atvejų at
vejais “Naujienos“ iškėlė aikš 
tėn, kad komunistų laikraščiai 
yra pilni žiopliausių melų ir 
prasimanymų, kurie neišlaiko 
jokios kritikos. O dabar, šito 
šnipiško dokumento atsitikime, 
komunistai staigu pasidarė sar- 
matlyvi ir kuklus, kaip nekalta 
panelė. Keistas dalykas: jeigu 
“The Coal Digger“ negalėjo sa- 
vo špaltose beveik per mėnesį 
laiko paskelbt įrodymą, kad 
blanka, ant kurios buvo parašy
tas šnipo laiškas, yra “sufabri
kuota“, tai kodėl jisai apie tai 
nepranešė “Daily Worker’iui“, 
“Freiheit’ui“ ir kitiems komu
nistų laikraščiams, kurie einu 
kasdien arba bent kas savaitę? 
Kodėl jisai nepainformavo apie 
tą “klastą“ vvorkerių partijos 
centrą, kad jisai tuojaus iškel
tų ją aikštėn visoje bolševikiš
koje spudoje? Ar sunku buvo 
apie tai parašytu laišką arba 
mušti telegramą?

Kada komunistai rinkimų 
kampanijos metu norėjo pada
ryti sensaciją su savo kandida
tu Gitlow’u, kurį buk “pavogė“ 
reakcionieriai, kuomet jisai va
žiavo laikyt prakalbą j kokį ten 
miestą vakarinėse valstijose, 
tai viena diena visi jų laikraš
čiai gavo ilgas telegramas ir iš
pūtė didžiausius burbulus apie 
“terorą prieš komunistus“. Bet 
dabar nei “Laisvė“, nei kiti tų 
humbugierių organai per tris su 
viršum savaites negalėjo susi
laukti pranešimo, kad “The 
Coal Digger“ turįs faktus, įro
dančius šnipo laiško falšyvumąL

Šitokioms kūdikiškoms pasa
koms “Laisve“ mano galėsian
ti apdumti publikai akis. Bet 
žmonės šiandie nėra taip kvaili,, 
kaip ji įsivaizduoja.

Didžiausių miestų 
gyventojų skaičius
Komercijos Departamentas 

paduoda Cenzo Biuro surokuo- 
tas didesnių miestų gyventojų 
skaitlines iki liepos 1 d., 1928 
metų.

Matome, kad New Yorko 
miestas turi 6,017,500 gyvento
jų. Chicagoje, antrame didžiau
siame mieste Suv. Valstijose, 
pereitais astuoniais melais gy
ventojų skaičius padidėjo nuo 
2,701,700 iki 3,157,400 gyvento
jų. Philadelphijoj padidėjo nuo 
1,824,000 iki 2,064,200. Detroit 
nuo 1,242,000 iki 2,378,900 iki 
2,378,(MM). Cleveland, Ohio nuo 
796,800 iki 1,010,000.

Kiti didieji miestai ir jų gy
ventojų skaičius:

St. Louis, Missouri valstijoj, 
turėjo .........   818,000

Baltimore, Maryland 830,000 
Boston, Mass............. 799,000
Pittsburgh, Pa.......... 673,800
San Francisco, Cal.. .585,300 
Los Aangeles, Cal... 576,673 

(1920 m.) 
Bui’falo, N. Y.......... 555,800
Washington, D. C. .. 552,000 
Mihvaukce, Wis. .. 544,200 
Newark, N. J......... 473,000
Mimieupolis, Minu. 455,900 

. New Orleans, La. .. 429,400
Cincinnati, Ohio .. 113,700 
Kansąs City, Kas. .. 391,000 
IndiaiUpolls, hyl. •• 382,100 
Louisville, Ky.......... 329,100
Roehester, N. Y......  328,000
Jersey City, N. .1. .. 321,700 
Toledo, Ohio .......... 313,200

(FLIS.)

Baltųjų Meškų Karalijoj
(Apie šiaurės ašigalį ir jo 

tyrinėjimo naudą)
[N.Ž.] Pradedant 1924 me

tais ekspedicijų į šiaurės aši
galį skaičius nepaprastai pa
daugėjo. Kasmet įvykdavo po 
vieną dvi keliones, o šįmet są
ryšy su nelaiminga generolo 
Nobile ekspedicija jų įvyko dar 
daugiau. Skaitytojai pamena 
kaip įdėmiai visas pasaulis se
kė ledžaužio “Krasin“ ir lakū
nų Lundbergo ir Čuchnoyskio 
didvyriškas pastangas išgelbėti 
Nobile ekspedicijos narius. Ma
žoji dalis su generolu Nobile 
liko išgelbėta, bet didžioji da
lis su Amundsenu žuvo ledy- 
nuotoje dykumoje. 0 reikia ži
noti, kad Amundsenas buvo pir
mas didesnės ekspedicijos į 
šiaurės ašigalį organizatorius, 
kuris 1925 m. aeroplanu beveik 
prisiartino prie pat ašigalio, o 
kitais metais ir visai pasiekė 
ašigalį. Be to dar buvo pada
ryta keletas ekspedicijų į šiau
rines sritis nesiekiant paties 
ašigalio, iš kurių žymiausios 
MacMillan’o į Grenlandiją, ir 
Thomo į Prano-Juozapo žemę.

1. šiaurės ašigalis.
Nors apie šiaurės ašigalį ir 

kalbama kuo ne kiekviename 
laikraščio numery, ne daug ta
čiau yra žmonių, kurie turi pla
tesnį supratimą apie tą šalį.

Beikalinga skirti patį ašiga
lį nuo jį apsupančių sričių. 
Phts ašigalis yra, kaip jau ro
do pavadinimas, žemės ašies 
galas yra galas ideales linijos 
apie kurią sukasi musų plane
ta, kitaip tarus 90 laipsnių 
šiaurės pločio. Bet kaip žino
ma, paralelės juo toliau jos y- 
ra nuo pusiau, juo mažesnės jų 
ratas, o pačiame šiaurės ašiga
ly arba 90 laipsnių jos pavirs
ta į matematišką tašką, tas 
taškas nėra, kaip buvo ankščiau 
manoma vienoje ir toje pat vie
toje. Pasirodo, kad jis keičia 
vietą apibrėždamas savo rųšies 
ratą, nes žemės ašis nėra vie
nodoje padėty, bet pakrypsta 
tai į vieną, tai į kitą pusę. Ta
čiau charakteringiausia šiaurės 
ašigalio savybė geografiniu at
žvilgiu yra ta, kad jame išnyk
sta šiaurės vakarai ir rytai: į 
kurią pusę jus eisite, visur vis 
bus viena ir taxpati kryptis į 
pietus.

2, Tetraedro teorija.

šiaurės ašigalį supa, poliari
nės sritys. Struktūra ir topo
grafija tų sričių yra labai skir
tinga, jei palyginti šiaurės aši
galį su pietų ašigaliu. Moksli
ninkų tyrinėjimų išdava yra 
vadinamoji tetraedro teorija, 
kuri nustato tuos skirtumus. 
Tos teorijos autorium yra ang
lų geologas Lovvthiare Green’as. 
Pasak jo, žemės rutulio visuma 
turi sferišką formą, bet visai 
kitaip yra su kieta žemės rutu
lio dalimi, vadinama lithosphe- 
ru. Pastaroji atšaldoma pasi
darė ne sferos, bet tetraedro 
formos — panaši į piramydę, 
kurios sienos yra taisyklingi 
trikampiai; toteraedro smaila- 
galis esą nugrįžtas į pietus, o 
dručgalis į šiaurę. Tuo aiškina
ma visų žemynų šiaurėj imas į 
pietus ir plėtimasis į šiaurę. 
Tebesiaurčdami tie žemynai už
leidžia vietą dideliam Pietų Le- 
dyniuotam Vandenynui, tuo 
tarpu šiaurėje tie patys žemy
nai beveik liečia vienas kitą, 
palikdami tik nedidelius sąsiau
rius. Pietų Ledyniuotas okeanas 
supa didelį žemyną, kurio ek- 
zistavimą patikrino tik pra
džioje XX šimtmečio moksli
ninkas Scott’as Shakleton’as. 
Prasiplėtusieji šiaurėje žemy
nai sudaro savo rųšies vainiką, 
kuris supu plačius šiaurės Le- 
dyniuoto vandenyno plotus, šio 
vandenyno savo rųšies šiaurės 
baseine, arba dar tiksliau du
benio vidury nėra jokios sau
sumos, jokio žemyno. Lig pat 
paskutiniųjų metų tuo dar ne
norėta tikėti. Argi negulima 

buvo prileisti, kad tame van
dens plote, kurs tęsiasi tarp 
Azijos ir .Amerikos šiaurės sri
čių tarp Špicbergeno ir Alias
kos, nebūtų kokios nors dides
nės ar mažesnės salos ar net 
viso žemyno? Tai buvo žymiau
sieji 1925 m. Amundsen’o ir 
1928 m. VVilkins’o ekspedicijų 
rezultatai, kurie įrodė, kad jo 
kios žemės šiaurės ašigaly ne
sama. Ypač Amundsenas, ku
ris padarė kelioliką matavimų 
įvairiose vietose patyrė, kad 
visur po storo ledo pluta tu 
no gilios juros.

Wilkins’as iš savo pusės ei
damas kitais keliais konstata- 
vo tą patį faktą. Taigi dabai 
galima tikėti, kaip galutina 
nustatytam faktui, kad šiaurė 
je yra vien tik didelis okeanas 
ir daugiau nieko.

3. šiaurės sritys.
šiaurės srityse salos yra la

bai gausingos ir atrodo liku
čiais kitados čia buvusio kon
tinento. Nesuskaitomi korido
riai vagojantieji tą salyną da
ro jį panašiu į labirintą, per 
kurį ilgai ieškota kelio iš Eu
ropos į Ramųjį vandenyną. Ta
me labirinte žuvo didelis skai 
čius drąsiųjų keliautojų.

Pagaliau 1925 m. Amundse- 
nui pasisekė: po 18 mėnesių 
kelionės mažyčiu laivu Gjoa jis 
laimingai išplaukė iš to labirin
to ir rado garsų išėjimą. Tai 
buvo pirmas jo darbas, kuris 
pagarsino visame pasauly to 
didžio norvego vardą.

4. Gyveninio sąlygos siaurės 
ašigaly yra labai skirtingos 
nuo mūsiškių. Tuo gal dalinai 
ir galima aiškinti ašigalio tiri- 
nėjimų sunkumus, mat jie su
rišti su nuolatiniu mirties pa
vojumi.

Pamatinė to gyvenimo sąly
gų sunkumo priežastis, kuri iš
šaukia ir visas kitas, yra die
nos ir nakties didelis skirtu
mas. Pačiame . ašigaly metų 
sąvoka sutampa su dienos są
voka. Šaltas sezonas sutampa 
su nakčia, šiltesnis su diena. 
Taigi šiaurės sritys nors ir nė
ra pačios šalčiausios (žemiau
sia iki šiol žinoma temperatū
ra užregistruota Sibire ties 
Verchojansku), bet ten esti pa
stoviausias šaltis, žiemos me
tu temperatūra ten puola iki 
40, 50 ir 60 laipsnių šalčio, o 
vasarą labai retai pasikelia 
aukščiau nulio. Bet šį tempe
ratūra yra tolima nuo tos, 

prie kurios pradeda augti bet 
kokie augalai. Eskimosai, ku
rie skaitomi tikriausiais ašiga
lio gyventojais, gyvena tačiau 
tik pietinėse šiaurės sričių da
lyse ypač Grenlandijoj. O šiau
rės salynas yra visai neapgy
ventas. Šiose srityse gamta 
stato neįveikiamas kliūtis bet 
kokiai žmogaus egzistencijai. 
Čia tikra baltųjų meškų karali
ja...

Kokia praktiška nauda iš 
šiaurės sričių tyrinėjimo.

Kaip gi galėjo atsitikti, kad 
tokie nuskriausti, tokie niūrus 
kraštai galėjo sudominti tiek 
keliautojų? Kokiam galui tiek 
pastangų, tiek milionų išleista, 
tiek žmonių aukų sudėta. Ne
jaugi tam, kad pažinti šalis, ne
turinčias jokių turtų? Kurių 
tirinėjimas neduoda jokios ap
čiuopiamos naudos? Ir ištiesi], 
tuose klausiniuose yra teisybės, 
bet ar jie visi pagrįsti? Kad 
gerai suprasti reikalą rei
kia tą problemą paskir
styti dviemis dalimis ir 
kalbėti atskirai apie patį 
ašigalį ir atskirai apie ar
timus ašigaliui kraštus. Kai 
dėl paties ašigalio tai aišku, 
kad to meridianų susivienijimo 
taško, tos matematiškos, ne
turinčios aprėžių ribų vietos 
pasiekimas galėjo suteikti tik 
sportišką malonumą. Kol dar 
niekas nebuvo jo pasiekęs jis 
buvo kaž koks paslaptingas, 
ašigalis, bet dabai- kada jis 
jau pasiektas net keturius kar

tus (Pcary, kurs pirmas jį pa
niekė 1909 m., Amundseno ir 
Nobile, Byrd’o, Wilkins’o ir 
Ellison’o) reikia tikėtis, kad jo 
sportiškas patraukimas žymiai 
sumažės ir, kad ekspedicijos 
nukreiptos specialiai į šiaurės 
ašigalį nebus taip dažnos.

Bet ties šiaurės baseino kra
štais žvejojami rykliai ir ruo- 
nys, o Grenlandijoj ir Špicber
gene yra gana dideli akmeninių 
anglių klodai. Tačiau nė vienas 
keliautojas nė nemanė apie eko
nominio gyvenimo išvystymą 
tuose kraštuose.

Tų šalių tirinėjimas visų pir
ma turi didelės moksliškos ver
tės: šiaurės ašigalio sričių ti
rinėjimas padeda nušviesti vi
są eilę problemų, liečiančių Že- 
mCs rutulio fiziką, jo magne- 
tizmas, jurų sroves ir daugelį 
kitų.

Bet ypač svarbu ištirti kraš
tus meteriologiniu žvilgsniu. 
Vidutiniųjų temperatūros sri
čių klimatas daugiausia pri
klauso nuo šiaurės sričių me- 
teriologinės padėties. šiaurės 
meteriologinė padėtis veikia į 
musų klimatą, atmosferos sro
vėmis, kurios ten atsiranda. 
Ten taip pat formuojasi aukš
tojo ir žemojo oro slėgimo 
centrai, taip pat ledų kalnai, 
kurie atskildami nuo ašigalio 
ledynų atplaukia į šiaurės van
denyną ir daugiau ar mažiau 
prisideda prie atšaldymo kon
tinento pakraščių.

Aviacija ir žemdirbystė abi 
priklausančios nuo atmosferos 
kaprizų, viena ir kita gali labai 
daug pelnyti nuo gilesnio šiau
rės sričių pažinimo. — A. š.

GREITAS PLYTIMAS INFLUEN- 
ZOS PASTEBĖTAS KELIOSE 

VALSTIJOSE

“Žynius padidėjimas” siautime in- 
fluenzos keliose valstijose gruodžio 
1 d. užsibaigusią savaitę “gimdo 
didelio susirūpinimo Jungtinių Vals
tijų Visuomeninės Sveikatos Aptar
navime,” pareiškė žodžiu gruodžio 
9 d., General Surgeon Dr. Hugh S. 
Cumming. Daugiau kaip 15,000 su
sirgimų pranešta j vieną savaitę iš 
visų Jungtinių Valstijų, kuomet nor
maliai būdavo tik apie 300 susirgi
mų. . ,

Didžiausias siautimas ligos yra 
Californijoj, kur, kaip jis sako, buvo 
pranešta 8,213 susirgimų. Montana 
pranešė 3,372, Oregon 269, Utah 258, 
Arizona 300, South Carolina 2,718, 
Georgia 344, Alabama 198 ir Indiana 
261.

DABOKITĖS PERSIŠALDYMO.
Dabokitės persišaldymų (šalčių) — 

net mažų šalčių galvoje ar gerklė
je.

Neleiskite jiems įsigauti i krutinę 
ir plaučius. Neik šlapian ar drėg- 
nan oran.

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

Kad greitai sulaužyti šaltj, išger
kite puodelj karštos Bulgariškos Žo
lių Arbatos. Tai yra grynai žolių 
prirengimas, kuris pagelbės gamtai 
išvalyti nuodus iš jūsų sisterųos. 
Gaukit jos dėžutę iš savo aptiekinin- 
ko šiandie, kad būtumėt prisirengę 
apsirūpinti save ir savo šeimyną prie 
pirmo ženklo šalčio.
KAIP IŠVENGTI ŠALČIO IR GRIPO.

Riebus skirtumas, kuris pasidarys 
iš brangių žolių, esančių Bulgariško
je Žolių Arbatoje, išgertas vieną ar 
du sykiu j savaitę, palaikys jūsų si
stemą sveiką ir geroje tvarkoje, taip 
kad jus išsigalėsite neprileisti šalčio 
ir influenzos 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
tų 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.

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

GYVENIMAS
Mintini b Kurna!**

900 W 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Pusei metą------------- $1

Kopija ---------------- — 10c

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

įrodymui

mas yra tame, kad pirmiaus jo
žmona, arba šeimyna arba vai
kai turėjo prašyti to Europoje, 
o dabar ateivis pats gali tą vis
ką atlikti. Nėr reikalo varginti 
šeimyna su tais visais reika
lais.

Imigracijos Biuras pagamino 
naują blanką—fonu 575—“už
tvirtinti legališką įleidimą”. At
eivis gali už dyką gauti kopiją 
tos blankos prašant Bureau of 
Immigration, Washington, I). 
C., arba iš bile katro imigraci-i 
jos ofiso.

Visų pirmiausia reikia tą i 
blanką pilnai išpildyti ir tik 
tuomet pasiųsti Immigration 
Officer uoste, per kurį ateivis

Pirmiaus, pirm negu apsigy
venusio ateivio žmona ir neiš-) 
tekėję vaikai po 21 metų am
žiaus galėjo išgauti “parinktinę 
kvotoje vizą”, sulig Imigracijos) 
Akto iš gegužės 29 d. 1928 m., 

•tas ateivis turėjo pristatyti 
Amerikos konsului, distriktej 
kur jo šeimyna gyvena įrody
mą jo legališko įleidimo į Suv. 
Valstijas. Ir Amerikos konsu
las pats laišku arba kablegra-. 
mu, prašė užtvirtinimų nuo ‘
Imigracijos oficieriaus tame
uoste, kuriame ateivis įvažiavo) 
į Suv. Valstijas. Bet naujos ■ 
reguliacijos tame reikale yra ki
tokios*

Nuo dabar bile apsigyvenęs: 
ateivis, kuris nori reikalaut: 
savo žmonai ir vaikams privi-1 
legijas, teikiamas gegužės 29 d. j 
1928 m. aktu, gali prašyti imi-1 
gracijos oficierio uoste, per ku
rį įvažiavo į Suv. Valstijas, 
pristatyti jo legališko įleidimo 
darodymą (proof), kad tas da- 
rodymas butų pasiųstas Ameri
kos konsului distrikte, kur jo' 
šeimyna gyvena. Kaip ir pra- (Atlantic and Pacific Photo] .

eityje, taip ir dabar, legališko Mary E. Dailey iš Brookfield, III., švenčia savo gimimo die- 
įleidimo darodymas bus išduo- ną prieš kiek laiko jaj sukako m metu amžiaus 
tas tiesiog konsulams. Skirtu

įvažiavo. Tame uoste rekordai 
parodys, kad ateivis buvo lega- 
liškai įleistas į Suv. Valstijas, 
ir kuomet imigracijos oficierius 
tą pertikrins, tai pasiųs pertik
rintų kopiją Amerikos konsului. 
Ateivis turi pasiųsti krasoženk- 
lius, kuomet pasiunčia išpildytų 
“form 575” ir turės užmokėti 
pašto išlaidas. Dauginus pinigų 
nereikia mokėti. Jeigu negalima 
pertikrinti įvažiavimą, tai kra- 
soženkliai ir blanka bus ateiviui 
sugrąžinta.

Formą 575 galės vartoti atei
viai profesoriai, dvasiškiai, ku
rie įleisti po liepos 1 d- 1924 m., 
kaipo nekvotiniai imigrantai, ir 
kurie dabar nori parsitraukti 
žmonas ir neištekėjusius vaikus,

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Haibted St
Tel. Rooar 8500

neturinčius 18 metų amžiaus 
kaipo nekvotinius imigrantus. 
Taip pat ateiviai įleisti kaipo 
“žemės darbininkai” irgi gali 
vartoti form 575, kuomet prašo 
pirmenybės stovio savo žmo
noms ir vaikams, čionais pa
duodama kopiją form 575 ang
lų kalba.

Copy of Fonn 575:
U. S. Department of Labor 

Immigration Service

Declaration regarding lašt entry 
into the United States

Instructions
A resident of the United

States (other than an Ameri
can Citizen) who desires to have 
an American consul informed 
as to his lavvful admission ‘to 
the country for permanent re
sidence, for ūse in eonneetion 
with the application of his wife 
and children for immigration 
visas under the Immigration 
Act of 1924, *as ąmehded, may 
fili out and forward this decla
ration to the Immigration Offi
cer in charge at the United 
States port at which he lašt en- 

$395
DYKAI

Suolukas, Rolės 
Užtiesalas Pianui 

ir šėpukė dėl 
Rolių

ŽVAIGŽDE ARTINAS
PASINAUDOKITE IŠ TO DIDELIO IŠPARDAVIMO

Lengvi išmokėjimai tiktai—$1.50 į Savaitę
Aukščiau minimas Grojikhs taipgi tame išpardavime, rcguliarė kaina $600; turi 
metalinį stygoms freimą, variu apvyniotos stygos. Iš puikiausio plieno stulpeliai 
dėl stygų. Viskas įbudavota į kietą medį. Naujausias modelis, garantuotas ant 
25 metų. Taigi didžiausia vertė už tuos pinigus. Ateikite ir/ persitikrinkite patys.

REICHARDT PIANO CO.
1311 MILWAUKEE AVENUE, (kampas Paulina).

ATVIRA VAKARAIS. ATVIRA VAKARAIS.

Grojiklis 
Pianas

Visai naujas grojikli

tered. If such entry can be veri- 
fied from the records, the Ame
rican Consul named will be so 
informed. Otherwise the decla- 
ration will be returned to the 
sender with appropriate notation 
thereon. Postage stamp or 
stamps sufficient to carry the 
verification to the consul at the 
place designated belovv mušt 
accompany this aplication. Do 
not send currcncy.

Date ...J..........
To The United States Immigra- 
tion Officer in Charge,
At the port of (City) ...............
(State) ..........................

(wife) ■<-,
My (children) whose narnės 
and address appear below, have 
applied, or will apply for immi
gration visas under the Immi
gration Act of 1924, as amend- 
ed.

Narnės of Respectivc 
Immigrants

1  
2 ..................................................
3 .................................................
4 .................................. :..............
5 .......... .......................................

6 ......... 4...................... . ..............................

Exact Foreign Address .... .......

In eonneetion with such app- 
lication I desire that the Ame

rican Concul at ..........................
be informed as to my lašt entry 
into the United States as shown 

, by the records. The following 
statements relate to such lašt 
entry and to the best of my 
knovvledge and belief are accu- 
rate. I am not a Citizen of the 
United States.
Full name as given at time of 
entry (print) ..............................
Country of birth ......................
Age at time of entry ..............
Married or . single at time of 
entry .......................... Date of
Entry __ ...................... Port of
Entry ........................ Name of
Steamship ...................... Clasr
of travel (first, second oi 
third) .........................................

If entry was from Canada 
or Mexico

Place where examined by U 
S. Immigration officer ..........
.  Place where actua1 
entry into United States occur- 
red .............................. Presen'
Address (street and number) 
....................... (City or Town) 
...................... (State) ............... 
(Signature in writing)..............

(Not to be filled out 
by Applicant)

United States Immigration Ser 
vice at ..............................  Date
  To Americar 
Consul at ..................................

The records show that a per 
son of the name and discriptio’ 
given was regularly admitted 
for permanant residence ar 
stated. Remarka:

................... *. ..........................................................

U. S. ImmigrationOffiee: 
in Charge

ĮFLIS]

Kalendorių derlius
1 1 T " ‘

Kasmet vis daugiau ir dau 
giau Lietuvoje išeina visokie 
menciaus lietuviškų kalendorių 
Na, o šiemet, tai tikrai didelis 
kalendorių derlius Lietuvoje, 
laikraščių redakcijos leidžia, 
knygynai leidžia, organizacijos 
leidžia, bankai leidžia. Ir dar 
ne po vieną, bet po kelis. Dar 
tik pabaiga lapkričio menesio 
o jau suskaičiau pora desėtkv . 
kalendorių, o kas bus apie nau
jus metusi?

Žmonės knygų menkai per
ka, laikraščių mažai skaito. Na, 
o be kalendoriaus neapseisi, nes 
reikia žinoti .šventes, pasnin
kus, orus, jomarkus ir šiaip per 
metus pasiskaityti... Tad leidė
jai nors su kalendoriais nori 
Užsidirbti. Bet kai jų daugy
bė išeina, pasidaro didelė kon- 
kurencijš, tai iš to uždarbio nie
ko gero neišeina, tik menkos 
vertės kalendoriai žmonėse pa- 
sklysta.— Sargas.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS |
To paties savininko priežiūroj per 80 meta. Musų metto. PA7 AK 
NAV1MAS. Atdara dienomis ir vakarais Moterims seredoj I* r» 
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos Ir prūdas visada

90b W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Hilsted Si 
Phone Canal 2544—2545

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias matcriolas, pigiausios 
cainos. Greitas patarnavimas. Kre- 
litas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
Te! Cfce-n 180

REAL ESTATE

■^^7 ., m......— ■v:.;, i

Malonios Dovanos Vyrams
Pasiūlymai tikrai patenkinančių

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

stylium—prirengtų greitam ir lengvam pasirinkimui:
—I’ančekos —Kaklaraiščiai —Marškiniai
—Nosinės —šalikui —Diržai
—Kepurės —Skribelės —Pirštinės

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 Reikmenys

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

■ - lt

Turkiškos, Rusiškos 
>ulfurines Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralines, sulferinės vanos 
luoda didžiausią kraujo cirkulia

ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

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

Kambariui dėl pergulėjimo.

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

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties, j 
Nedaliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phonc Boulevard 4552
1

Malonus ir teisingas patarnavimas
2608 W. 47th St.

SI 06MODELIS 44, 8 Tūbos. Kaina

m

3417-21 S. Halsted St., Tel Boulevard 4705

RADIOLA 18
RADIOLA 60

Del Kalėdcy Kainos 
Sumažintos

Lengvas būdas įsigyti Radio, Victrolą ar Pianą labai 
lengvomis sąlygomis pas Budriką

ATWATER KENT Radio su 
Dynamic Spykeriu, gražus 
Kabinetas, viskas už SI 39

ATWATEK KENT, Model 40, 7 Tūbos už .... $77

čia rasite Radias, Pianus ir Radias ir Viktrolas krūvoje visų aukštųjų išdir 
hysčių: Victor, Brun8wick, Zenith, Bose h, Eveready, Freshman, Columbia, Gul 
bransen ir Majestic. fi.'
Didelis pasirinkimas ir vėliausios mados Radios. Setus prijungiame dykai. Ga 
rantuojame vieniems metams. Su kiekviena Radio duodame dykai gražius ben 
čius.

MAJESTIC KADIO
MODEL 72   $167.50
model 7i...................... $137.50
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as I and several other men 
vvere present t h ore vvhon the 
tvvo men reprosentin'g the Nau
jienos Pub. Co. vvere visiting 

u a Mr. Sadula, and not a vvord vvas
Golden Star Club | utterod regarding the YMCA. 

pro|xisition. The [airpose of 
the tvvo visitors vvere only of 
personai and business nature 
and during this visit, a fevv 
facts vvere given to them on 
hovv the Golden Stars 
the Dahlberg Baseball

It is a ionship trophy and 
Lithuanian more these gentlemen

The English Coluinii

Lithuanian pub- 
falsely informed 
condition of the 

Club by the
obtained

The general 
lic has been 
of the actual 
Golden Star 
various scandalous propaganda
as reported by the communistic 
nevvspaper "Vilnis”, 
disgrace to the 
laboring class of people that it i no longer than one hour. 
should be represented by such Golden Star Club 
a nevvspaper that allovvs such' knevv nothing of this YMCA. 
falše reports to be published. ’ proposition until a fevv days

The Golden Star Club meni- į after the meeting held at the 
bership consists of various n Hh St. YMCA. We all knovv 
classes of people, as of the that the YMCA. is a good in- 
business. and professional class stitution and everyone is in- 
and the majority by the labor- vited to join them. The Golden 
ing class. Th? club officers star Club have 
are made up of the laboring bers vvho are members of good 
class. The chib’s constitutional1 standing in the YMCA. 
by-lavvs are based on non-re- j 
ligious and non-political princ
iples and they mušt be abided 
by all members. Is there any 
reason vvhy th? majority of the 
members should not be anta- 
gonistic tovvards the principles 
of the minority vvho desire to 
obtain administrative povver in 
the club. This minority, in 
every vvay possible are cam- 
paigning, fighting and discre
diting the club by way of this 
nevvspaper "Vilnis”.

The majority of the people 
of Roseland undertand the 
cunning scheme oi these in-Įnot authorized to spread the 
triguers, as most an activei veports of this meeting through 
communists have ;i <1 isjzrixceful ■ tiie “Vilnis” ncwspaper. Tliis 
record all over the vvorld be- įs ^he actual source of all the 

various propa-. “Vilnis” propaganda discredit
ing the Gold*en Stars and espe- 
cially Mr. Sadula. Mr Pakansky 
places all the blame on M r. 
Sadula because those tvvo Nau
jienos representatives vvere 
visiting his home. Mr. Pakansky 
is trying to drovvn Peter Sadula

cause of their 1 
gandas. You readers outside 
of Chicago might think that 
the club is a bad organization 
because of all this notoriety as 
given by the "Vilnis”, būt is is 
one of the best and biggest 
chibs organized. These propa-

further- 
stayed 

The 
meni bers

aeverai ineni-

Going into more details, I 
vvish to statė that personai in- 
vitations were extended to 
several outstanding Lithuanian 
citizens to officiate at .this 
meeting vvhich vvas held at the 
111 St, YMCA., būt only tvvo 
Roseland men vvere present 
that evening, that is, Dr. P. 
Zallys and M r. G. Pakansky, 
the Vice President of the Gokl- 
en Star Club. Dr. Zallys vvas1 
officially invited to act for the 
younger generation būt M r.' 
Pakansky vvas not invited 
officially and therefore he vvas 1

Grybas. Mr. Grybas eonduets j “Vilnis”, 
meetings as good ns any presi
dent vve have hau. Ii? allovvs 
any member to speak on any 
ųnestion of order that avižes, 
an opportunity vvhich every 
member is granted. ' He has 
made mist akės vvhich vvere of 
minor improtance. 
make mistakes 
our Ii ves. lt 
mistakes that 
vvriting abuot,
person committing 
and the vvhole club.

Put vvo all 
some time in 

is these small 
"Vilnis" enjoys 
discrediting the 

■error

any-

Ruiko,

Each one of these 
people had their own personai 
reasons for their absence.

The Golden Star Club and 
their loyal Boosters have given 
all kinds of parties, Baseball 
and Basketball engagements, i n 
vvhich participated outsiders, 
big Business men, and many 
interested members, būt not 
one of tose active leaders of 
the Communistic party were 
present. Būt vvhcn it comes to 
arguments or bringing forth of 
various kinds of problema for 
their ovvn propagandas, they 
are the first ones to express 
their vievv which is 
to the constitution 
club.

contrary
of the

♦ ♦ ♦ ♦ ii ♦ ♦'♦♦♦ ♦♦♦♦♦ra**rrm *♦rrrrrrirra?it>.

♦♦M 
ą ■*

M

Peoples Furnilure Co. Krautuvės
Geriausia Vieta Pirkti

KALĖDŲ DOVANAS
Didžiausis pasirinkimas įvairių namam reikmenų ir muzikališkų instrumentų

lh‘

Has A. Nrrbut done 
thing to the club that has been 
detriinental ? Narbut, 
Grybas, Sadula, Ivan and Pet
kus and many others are doing 
their best to better the club 
morally socially and financially.

Was it detriinental to the 
club that Ivan ant Petkus as 
club boosters gavę banąuet at 
Dolton, III., for the Golden Star 
Baseball team? This party 
caused no expence to the chib 
although it vvas one of the most 
elaborate and expensive party 
ever given. The “Vilnis” paper 
stated and Mr. Yonaitis, Mr. 
Stakus, Dr. Makar and Mr. 
Pozello vvere not present at this 
banquet. It seems by reading 
their paper every person mušt 
give an account of himself to

klLOvV of

KIMBALL PIANŲ
own dictates wh-en it 
to the election. They 
what vvould happen if 
leaders vvere elected for 

offices. The following

The club n.embers 
all these activo Communistic 
leaders and acted according to 
t h ei r 
came 
know 
these 
the
officers were elected at the 
finai meeting of 1928. J. Gry
bas, president; K. Gruzdis, vice 
president; J. Dapkus, recording 
secretary; A. Narbut, financial 
secretary; Strumill, treasuror. 
The Club sees a good and suc- 
cessful year in 1929.

—A Member.

LdJ

R. C. A. Radiolų, Atwater Kent, Balkite, Zenith, Fada ir t.t 
Žemiausias Kainos ir Geriausios Išlygos, Visam Mieste
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Dykai! Dykai!

Matykite šį liaują ir 
labai dailų Radio setą

1929 METŲ MADOS
Atwater Kent 7 Tūbų 

Radio
Jo žema kaina yra Peoples 

krautuvių pasirįžimas duoti 
progą kiekvienam Lietuviui į- 
sigyti šį Radio Setą prieš Ka
lėdas, kad galėtų praleisti 
šventes linksmai, lygiai su ki
tais, kurie jau turi radios.

Jo vertės negalima palygin
ti niekur kitur. Viskas įreng- 

, ta gatavai dėl vartojimo. Dai
liausia riešuto medžio kabine
tas, kaip parodytas; 1919 me
tų mados Atwater Kent 7 
Tūbų Radio, ir Magnetic kai- 
bėtuvas, kuris išduoda dar ge
resnį balsą negu Dynamic 
Viskas įrengta ir užtikrinta 
per Peoples Furniture Co. ir 
išdirbėjus duoti geriausią už- 
ganėdinimą, arba pinigai at-

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

pagal sutartį, praneškite

Be paluku ir “carrying charge 
PRIJUNGIMAS VELTUI

4177-83 ARCHER AVENUE' 1922-32 S. HALSTED STREST

I

J. NAKROŠIS, Vedėjas 
18-TOS GATVĖS KOLONIJOJE

Lui

-W(

Garsinkities “N AU JIE N i) bE ’

gandas ai e ignoied avejage because Petertdoea not support
real American* so vvhy snould 
not the Lithuanians igtnore 
these preposterous propagan-! 
danists. This minority in the j 
Golden Star Club called them- i 
selves progressives, so I vvould I 
likę to ask them \vhat they i 
mean by that terrn Progressive. į 
1 understand they mean to ai- 
leviate labo r conditions, to re- 
lease federal prisoners, and 
help their families, to cause in- 
dustrial strikes, picketing, to 
break all constitutional lavvs, to 
make all kinds of collections 
for personai uses and to spread 
all kinds of propaganda. In the 
Golden Star Club, it vvould be 
very much Progressive if these 
communists vvould hold ad- 
mimstrative povvers. The club 
novv have aceumulated large 
sums of money būt if this 
minority vvould rule, the 
treasurer vvould have to borrovv 
money to pay for the release 
of prisoners all over the vvorld.

The second real cause of this 
propaganda in “Vilnis”, is be
cause of some personai grie- 
vances of few individuals. Is 
the club at fault because one 
or two men are chosen for 
arguments and slandered? The 
“Vilnis” editors and jevv of 
their folloM’ers are and 
been enemies for years 
these fevv unfortunate 
members. The nevvspaper

two or three 
the vvhole 
should the

have 
vvith 
club 
men

are using' these 
men to discredit 
club. Then why 
propagandanists desire to seek
offices of this club if it is as 
bad as they picture it? The 
sentiment of the club was dis- 
closed at its recent election and 
sėt them dovvn in the vvorst 
defeat oi’ liistory.

1 wish to explain some of the 
remarka about some of our act
ive members. “Vilnis” says that 
a secret meeting was held at 
the home of our s|>ort Director, 
Mr. P. Sadula, pertaining to in- 
ducing the younger generation 
to join the YMCA. It is a be

the ideas and principles of the 
Pakansky and his party.

Novv vvhat can be said against 
1 John Ruiko, vvhy, because he 
Mas the organizer of the Sport 
s» ction of the club. Because he 

< spent so much time at the 
Lithuanian Federated Club as 
a delegate and because of his 
vvonderful speaking ability. 
John Ruiko is one of the most 
active member of the club 
and a member of good standing 
for many years.

What vvrong can be said of 
our present President, M r. J.

•*

f*

Didelis Išpardavimas Grojiklių Pianų
$165.00

Visai Naujas Grojiklis Pianas, Sykiu

Suoliukas 
Roliai

Nuvežam

Piano 
Užtiesalas 

ir 
šepukė 

dėl

Dykai

į Namus 
100 

Mylių

Chicagos

Lengvi Išmokėjimai — tiktai $1.50 kas savaitę
Aukščiau minimas Grojiklis taipgi tame išpardavime, reguliarS kaina $600; turi 
metalinį stygoms freimą, variu apvyniotos stygos. Iš puikiausio plieno stulpeliai 
dėl stygų. Viskas įbudavota į kietą medį. Naujausias modelis, garantuotas ant 25 
metų. Taigi didžiausia vertė už tuos pinigus. Ateikite ir persitikrinkite patys.

Reichardt Piano Co.
1311 MILWAUKEE AVENUE, (kampas Paulina).

ATVIRA VAKARAIS. * ATVIRA VAKARAIS.

Kaina nepalyginamai žema: 
viskas, kaip parodyta ir pa
minėta, tiktai 

$129.00

Su šiuo puikiu Radio įrengimu duosime šį dailų 
Radio suolelį veltui. Šis suolelis (bench) yra labai 
dailus ir tinkamas turėti kiekvienam name, ir jo 
vertė yra didelė. Kas pirks šį Radio įrengimą prieš 
Kalėdas, gaus šį suolelį veltui.

Didelis Prieškalėdinis Išpardavimas
Kimball Grojiklių Pianų

Kainos nužemintos ant naujų ir gražiausių 
Pianų

Nuų $100.00 iki $155.00
Turite dabar didžiausią progą savo gyvenime įsigyti 
geriausią pianą už žemą kainą. — Veikite tuojaus, 

matykite šiuos bargenus šiandieną.

Krautuvės atviros vakarais iki 9 vai. ir Nedėliomis 
telefonu Canal 6982 arba Lafayette 3171

M. KEŽAS, Vedėjas
BRIGI1T0N PARKE
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sužeidė Meną
Pereitam antradienyj po pie

tų važiavo gatvekariu pp. P. 
Sarpaliua ir Menas, Liet. Golfo 
Kliubo vedėjas, iš miesto namo. 
Sustojus gatvekariui prie 32 
gatvės ir Halsted p. Menas lipo 
lauk iš gatvekario. Jam belipant, 
staiga užvažiavo ant jo automo
bilis (Kordas), parmušė jį po 
savim ir pradėjo vilkti. Sustab
džius automobilį, žmonės su
bėgę ištraukė p. Menų iš po 
apačios jo ir vos gyvą nenušė 
į Dr. Karaliaus ofisą. Automo- 
biliaus savininką Mažrimą (lie
tuvį) policija nusigali-eno stostin 
ir uždarė. Dr. Karalius apžiūrė
jęs sužeistąjį pranešė, kad gy- 
VMsčiai pavojaus n?ra.

Nors gerokai sužeistas ir ap
draskytas p. Menas sveiksta.

Ant rytojaus Mažrimas tapo 
paliuosuotas iš kalėjimo ir vė
liau susitaikė su p. Menu, atly
gindamas jam už sužeidimą.

—Vi.

Roseland
’l'ur būt žiniose iš Hoselando 

kalbama, daugiausia apie Gol- 
den Star kliubą. Ir ne steliėtina. 
Tas- kliubas yra vienas žymiau
sių vietos lietuvių organizacijų.

Yra kita priežastis, dėl ku
rios Golden Star kliubas taip 
dažnai minimas musų spaudoje. 
Dalykas tokis, kad Maskvos 
sandvičių “maumotojai” žūt 
būt pasiryžę užgriebti kliubą 
komisaru interesams, šiam tik
slui atsiekti jie nieikna kai ku

riuos veikėjus, nepasiduodan
čius jų, komunistų, valiai. Su
prantama, jog tuos žmones, 
kuriuos komunistai puola, turi 
ginti ir gina kiti, būtent tie, 
kurie uoli, kad Golden Star 
kliubas pasiliktų tokia organi
zacija kokia jis buvo iki šiol, 
tai yra, kad kliubas netaptų 
melžiama komunistų karvutė.

Delei šitokių apystovų kliu
bo vardas, aišku, turi mirguoti 
spaudoj. Ir mirguoja. Tame nie
ko blogo kliubui nėra. Priešin
gai — jo vardas nuolat garsina
mas, o juk žinoma, kad už gar
sinimus kiti žmonės ir pinigus 
moka.

Kas kita su “garsinimu” kai 
kurių kliubo narių. Ne vieną 
veiklų narį jau taip išterliojo, 
kad jeigu žmogui raštas prilip
tų, lai tie žmonės nebegalėtų 
nei gatvėje pasirodyti. OI, čia 
ir norėčiau duoti patarimą su
silaikyti nuo kandžiojimų.

lutai nereiškia, kad, mano 
supratimu, negalima butų rašy
ti apie patį kliubą arba jo dar- 
buc lojus. Kasyti galima ir raš
tai pageidaujami. Jei išrodo, 
kad kas yra daroma, ne gerai, 
reikia parašyti apie tai. Jei iš
rodo, kad komunistai piną ko
kias nors pinkles kliubui pa
reiga yra perspėti narius apie 
lai, išvilkti purvinus darbus ai
kštėn.

Bet rašant reikia imti atsar
giems. Dalykas toks, kad spau
sdintu žodžiu galima užgauti 
visai nekaltą žmogų kartais 
skaudžiau, negu rimbu. Ir už 
ką? Dažnai tik todėl, kad tas 
ar kitas žmogus i tą ar kitą 
klausimą pažiurėjo kitaip, negu 
rašantysis korespondenciją; ar 
kad jis turi savo nuomonę, ku
ri skiriasi nuo rašančiojo nuo
monės. Negalima juk reikalau
ti, kad visi žmones vadovautus 
“mano“ protu ir žiūrėtų j vi
ską “mano“ akimis.

šį straipsnelį parašyti paska
tino mano pora pastabų, tilpu
sių “Naujienų” (i-tos dienos 
gruodžio laidoje, kur paliečia
ma žmogus- tik lodei, kad jis 
nepritarė ir parodė priešingumo 
(kaip sprendžiu iš pastabų) į- 
vykusiai kuris laikas atgal va
karienei. Man rodosi, kad to
kiam rašymui reikėtų rimtesnių 
priežasčių. — Kep.

brangenybė, tapo sudėti veži
man ir išvežti stotim Kada ve
žimas pasiekė stotį, tai pasiro
dė, kad čemodanas su brange
nybėmis dingęs. Policija iki 
šiol nepajėgia surasti pražuvu
sių brangmenų.

PRANEŠIMAI Lietuviai Gydytojai Jvairųs Gydytojai

Roseland
Kuone nuvertė lietuvių namą

Vakar vakare, taip 6:30 va
landą, didžiulis anglies Uokas, 
kirto j p. V. Kaušilos namų 
kertę. Namas randasi adresu 
119 Kast 107 st. Sudrebėjo vi
sas namas. Viduje buvusieji iš
sigando. Atsipeikėjęs, savinin
kas išbėgo laukan. Trokas tuo 
laiku jau apsisukęs važiavo 
tolyn. P-nas Kaušila nespėjo jį 
sulaikyti. P-nas Kaušila visai 
neseniai (dar kokis mėnuo lai
ko) persikėlė čia gyventi. Jisai 
turi saldainių ir kitokių maž
možių krautuvę. — Rep.

Oak Forest

LINKSMŲ KALĖDŲ

Išgirskite šiandien šiuos naujus Victoro Rekordus

Kaina 75 centai

Mes- šioje prieglaudoje esan
tys invalidai ir šieneliai aplankė
me per Dr. A. Šlakis ir pp. Pi- 
varunus Kalėdų dovanų. Sušel
pė mus drabužiais. Kai kurie 
gavo po siutą, kiti kelnes ar če- 
verykus, pančiakas, kaklaraiš
čius, ei garėtų ir valgomų daik
tų. Visos tos aukos lapo išda
lintos tarpe 70 ypatų. Beveik 
kiekvienas gavo ką nors iš C. 
L. M. Kliubo, kuris iš imelašir 
lystčs atminė vargdienius.

Pereitais metais kliubas bu
vo parengęs pietus šios Įstaigos 
įnamiams lietuviams, su pro
gramų ir dovanomis; vasarą 
>arengū pikniką. Per pa r bogi
nus pavaišino skaniais valgiais. 

I ž jų mielaširdystę ir suteiktas 
lovanas visiems aukotojams 
ariame širdingai ačiū, ačiū.

Turime xįtį,.J<ad kitos drau- 
ystčs, kliubui ar organizacijos 
tkreips dėmesio į mus ir su

šelps kokiu nors' budu. Ačiū 
iralotui kun. Krušni ir kun. 
Martinkui už paaukautas kny- 
as. Ačiū laikraščių redakci- 
oms Naujienų, Draugo, San- 

’.aros, Darbininko ir Sargybos 
lėkšto, kurios paaukauja po 
celetą kopijų savo laikraščic 
nums pasiskaityti.

Pereitą sekmadienį pp. šiau- 
aunas ir Panavai aplankė ligo 
ius ir J.. Lapinską, paaukavo 
rasos ženkleliams 25 centus 

\čiu.
Ačiū toms šeimynoms ir biz- v

neriams, kurie vasaros laiku 
ievoje mus pavaišino skaniai*

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje 

PER
KOPERACIJOS BANKĄ 

Pinigus gavo: 
13934—K. Kopliauskui 
13963—A. Gabului 
13429—A. Vaitekunienei 
13973—L. Mazurevičien*?i 
13970—M. eblieckienei 
13428—O. Stupurienei 
13952—I. Jakavičienei 
13962—T. Jokubauskui 
13949 -A. S. Narbutiui 
13964—B. Drigotienei 
13977—P. Astrauskienei 
13944—M. Slaboševičienei 
13955—M. Jurgelaitei 
13954—0- Vapstienei 

1343—K. Baliunienei 
13435—M. Spurgonienęi 
13989—I. Spiliauskui 
13438—K. Blucukis 
56540—L. Bardauskienei 
24461—K. Laurinaičiui 
24469—K. Runkiui 
56447—A. Stumbriui 
13442—O. Kaniauskienei 
13502 A. Remeikiui 
13519—K. Mockevičienei 
24439—K. Gabreleviči-enei 
96019—D. Armaniui 
23412—A. Skrabienei 
13440-r-P. Jociui 
23406—B. Tupikienei 
23405—U. Baranauskienei 
22728—L. Marcinkienei 
13528—M- Lukauskienei 
13538—A. Karbauskienei 
24495—O. Mileikienei 
56542—P. Statkaitei

Graboriai

J. F. RADZIUS

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABO

CRICAGOJ 
Laidotuvėse patur 
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad 
Erle l 

ystės.
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canai 6174 

X SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Kriklausau 
ų išdir-

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musu patarnavimas 
•aidotuvfise ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas Ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

81B92

81693

šarka ‘ir Žąselė .........................................
Sake Mergos ................ ................................

J Laisčiau Rūtą—Polka ...........................
i Kauno Polka ...........................................

P. A. Dulke

Mahanojaus Liet.
Orchestra *

81691

81695

•81763

81735

81368

V I

81710

81757

Daugel Buvo ant to Baliaus 
šėriau • Žirgą ........................... -į Jurgis Namieka

Jurgis S k inde ris 
Sveikas Drūtas

Aiškina Dalykus
šimtameti! ....... < Stasys Pilka

f r

Kūčių šventas Vakaras ....................... Pilka and
1 Tyli Naktis ................. ^Company

Angelą Mia—Valcas .............................
Amerikos Gražuolės—Valcas ..............

Gražus Dangus—Valcas ........................ I p. Frosini
Meilės Svajonės—Valcas ......................

Victoria 
Orchestra

Kanarkos Daina .......    f . .
J Populiarūs Melodijos, Pritariant - 

LakŠtinguičms ir Kanarkoms L Kautu

' Itališkos Arijos—Dalis 1 ir 2 ............J Piotro

Linksnių Kalėdų! ... 
Vienute Gėlė—Valcas

Viktoria Orch.
Uappincss Orch.

Skandžiais. Ačiu visier
<y tojams, kurie sušelpė pinigiš- 
kai—maisto ar vaistų pasipirkt. 
Tai yra didelė pagalba mums.

Žinome, kad daugelis negali 
nišų aplankyti delei to, kad 
yvena toli arba kad laiko ne 
uri. Taigi, jei kas mano pagel
sti mums, tai gali atsiųsti au
tą laišku su pažymėjimu var
io žmogaus, kuriam siunčia
nti, arba auka kad visiems, jei 
iunčiama visiems. Tokios Ka- 
ėdų ir Naujų Melų dovanėlės 
sušelps mus ir suteiks daug 
Ižiaugsmo.

Mes visi šios prieglaudos 
vargdieniai sveikiname su sv 
Kalėdomis ir Naujais Metais 
zelydami sveikatos ir laimingos 
ateities.

Joseph Lapinskas, Institu- 
tion War<l 39, Oak Forest, III.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis grahorius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi 
šokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
H 03 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHA V1CZ
Lietuvis Graborius ir 

Baivamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

Lietuvės Akušerės
Reikalaukite is savo krautuvninko uždyką katalogo, paduodančio visus 
Lietuviškus Victor’o Rekordus.

Victor trcidinarke yra jums užtikrinimas Victor’o kokybes
Nauji Orthophoniniai

ietor
/

Rekordai
VĮ LTOK lALKibG MA! U!NE CO., ( AMDU*;. NEW JEKSEY

Prapulė brangmenes 
vertės $47.000

Cbicagos policija ieško bran- 
ųmenų, kurios priklauso Benja
minui F. Johnstonui, New Yor; 
ko milionieriui. Johnston šio
mis dienomis lankėsi Chicago- 
je. Turėjo kambarius Blackslo 
ne viešbuty. Pereitą pirmadienį 
jisai rengėsi apleisti Ghicugą. 
Jo daiktai, jų tarpt* ir mažas 
čenmdmms kuriami buvo tos

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLA8 

A K U Š E R K A
3252 South Halsted Street t

Viršuj Universal 
State Bank

* 4 X

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

Dollar Saving, Building and Loan 
Associatlon “spulkos” narių metinis 
susirinkimas įvyks Penktad., Gruo
džio 21 d., 1928 m.. 7:30 v. vak., 
spulkos ofise, 2436 W. 59th St., Chi
cago. Kviečiame narius atsilankyt ir 
atsivest savo draugus prisirašyt prie 
Spulkos.. K. J. Macke, sekrt.

Humboldt Paris Lietuvių PI. Klubo 
metinis susirinkimas įvyks Ketvirta
dieny, Gruodžio 20 dieną, Humboldt 
Maccabee svet.. 1621 N. California 
Avė., 7:30 vai. vakare ant antrų 
lubų. Visi nariai malonėkit dalyvaut, 
nes bus valdybos rinkimas.

A. VVaiškia, sekrt.

Lietuvių Tautiška Parapija stato 
scenoj linksmą 4-rių aktų komediją, 
“Ponas Dauganoris”, Nedėlioj, Gruo
džio (Dec.) 23 d., savo svet. (3501 
So. Union Avė.). Pradžia 7:30 vai. 
vakare. įžanga nebrangi. Visus nuo
širdžiai kviečia atsilankyti. Nesigai- 
lesit. KOMITETAS.

Lietuvių Teatrališkos Dr-stės šv. 
Martino priešmetinis susirinkimas j- 
vyks šefitadieny, gruodžio 22 d., 7:30 
vai. vakare, Šv. Jurgio parap. svet.. 
32nd PI. ir Auburn Avė. Visi nariai 
būtinai malonėkite laiku pribūti, nes 
turim daug svarbiu reikalų. Taipgi 
bus rinkimas valdybos sekantiems 
metams. Be to, yra kviečiami atsilan
kyt tie, kurie išpildė aplikacijas va
karienės laike, lapk. 18 d., nes bus 
priimti visai j draugiją.

I*. K., nuf. i’iihL.

Tel. 2-7749
DR. J. RIMDZUS, D. C. Ph. C. 

Chiropraktas
1428 Broadway, Gary, Ind.
Vai.: nuo 10 iki 12 v. nuo 2 iki 8 vak.

Sekmanieniais nuo 10 iki 12 vai.

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

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 Iventadienio Ir ketvirtadienio

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

Vai.* 1 iki 3 po pietų, 6 Iki ? vak. 
Tel. Brunswtcū 4983

Namu telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo Stulgas 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. Canai 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 22.38 ar Rundolnb 68(h)

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Ree. 3201 South W«llace Street

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

- Sei * • vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal nutarti

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

>403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Hes 2.359 S. Leuvitt St., Canai 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 Ūki 9 

Nedalioj pagal sutarti

Ree. 6660 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

weicago. Ilk

GYDO
Kraujo idos. chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir motorų 
senas žaizdas, ligas rectal 
Dr. J. W. Beaudettf 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir n<xo 7 iki 1O 
NedSlIo* nuo 2:30 iki 4:30 v. po pie’

TELEFONAS C ANA L 1464

Jlffice Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
*645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Al tiekos
CHICAGO, ILL

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615___

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

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

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

Tel. Hemlock 8151

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS 

gydytojas ir chirurgas 
3343 So. Halsted St

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

DDR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

*712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

taip dalikatnas sudėjimas, jog 
dalis žmonių supranta apie jos

Yra 
maža 
veikimą. Didelė daugybė akių suga 
dinta pigiais ir prastai pritaikintai*- 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akiniuc 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak 
tikuaju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
oarktikos.
Jei

Dr,

4649

abejoji apie savo akis, eik pa*
A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487 

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

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 v<»l. c’enos ir 
nūn ft iki 9 valandai vakare.

Phone Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas
. 3421 So. Halsted St.

Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų, 
nuo 6 iki 8 vakare.

Lekuiddjeniaia nuo 10 iki 12.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

ResM 6641 South Albany Avenue 
Tel, Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone Canai 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitl St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplcwood avė. 

Tel. Repubiic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS 
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, 111.

Tel. Brun.swick 9624

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

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais p a erai Ruaitarima

JĮ.YairM8 .fiydytojąi
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez Tel. Drexel 9191

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

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Cinai 1912 

Residimce Tel. Fairfa* 6352

Te-lephone Vards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Ros. Telephojje l’luza 3200

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubo» 

Chicago, Illinoia 
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. diena 

Phone Midwax 2880

______ Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

\7 n Ir o r* n i c

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-V 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Repubiic 9600

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidnrmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washingion and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. VVAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel, Pullman 5950

* Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Utis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canai 2552 

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

Nedėlioj nuo ii ryto iki 1 v. p. p

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SL Room 730 
Tel. Central 6890. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. ■Talman Av.
Tel. Prospect 8525.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefoną* Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St 
Tel. Ęoulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 rvto

DETRO1T, MIC U.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise 
2333 Bariu m Tower

Kampas Bates and Cadillac Suuoio
Valandos nuo 8:30 iki 5 vai. vakare.

Panedėliais ir Pėtnyčionus 
iki 7:80 vai. v a k.u f



NAUJIENOS, Chicago, III.
- -— ■■

CHICAGOS 
ŽINIOS

Juodrankiai grūmoja 
dar vienam Italui

West Chicago 
Parkai

Teisme paaiškėjo, kad Augel
io Petitti vienas italų, teisia-1 
mų dėl Billy Ranieri pavogimo, 
pareiškęs koridory: “Maikis 
Devilo bus sekantis asmuo, ku
ris turės mirti**, šis pareiški
mas iššaukė pasipiktinimą teis
me. Labai gali būti, kad tei-l 
siaurieji italai gaus sunkite 
bausmes. Dešimts liudininkų, 
kurie turėjo liudyti prieš juod- 

1 rankius, dėl tokių ar 1

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Golden Star Kliubas rengia 
maskių balių 6 d. sausio 1929, 
Strumilo svetainėj, 107th St- ir 
Indiana avė. Kliubas yra pa-

Penktadienis, gr. 21, 1928

Į CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service
 Biznio Patarnavimaii _

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai p^» 
taisyti katilai furnisai, grotou

i vandenio ituisos. American Stove 
Repalr Works, 8110 Wentworth Avė.. 
Tel. Victory 9684.

trinančiai
Finansai-Paskolos

West Chicago parkų komisio- 
nieriai praneša, kad Kalėdų 
arba viduržiemio gėlių paroda ■ 
prasidės šeštadienį, gruodžio 22 priėjiu'dingo, 
d., Garfield parko kvietkyne. ______
Paroda tęsis iki sekmadienio, 6 
dienos sausio 1929 m. Per tas Mirė Šlillbą gaudama ! niams maskių 
15 dienų kvietkyno trobėsis bus 
atidarytas kasdien nuo 8 valan
dos lyto iki 10 valandos va- mirė tuo laiku, 
karo. Paroda didžiuma kvietkų klerkas rašė vedybų laisnį. Čia jis turi ir rėmėjų daug, 
susidarys iš tropiškų augmenų, pat buvo jos sužiedotinis, Fred 
Bet, žinoma, gėlių joje bus vi- Barney. Eliot ir Barney rengė- 
sokių. Patartina visiems, 
gali atsilankyti pažiūrėti.

kitokių 8k«vręs iždo $76; taiP^
yra surinkęs daugy- 
dovanų, kurios bus 
grupėms ir pavie- 

baliaus daly- 
----------- viams. Kadangi Golden Star 

Mis. Mary Eliot, 30 metų, Kliubas tarpe lietuvių ir sve- 
kaip teismo timtaučių turi gerą vardą, tai

biznierių 
bę įvairių 
išdalintos

Nusižudė kalėjime

žemiau paduodant vardai ir 
kas Iri apsivesti per Kalėdas. Bet adresai asmen^. kurie 1*iside" 

moteriškė susirgo influenza ir U.. S. Kliubo maskių ba-
išreiškė pageidavimą apsivesti kaus renKinio aukomis, štai jie: 
t-’ojau. Jos noras išpildyta ir ji a. j. Tananewicz, M. D., 
m.ii‘ šliubo laiku.

iVlibcellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

SOUTHERN Illinois mine run an- 
ulys, dideli šmotai, priatatomi veži
mais $6.50. Del kainos kito anglių 
patelefonuokite Boulevard 1036.

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

Matykit
“NAUJIENOSE.”

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinuine jums $100, $200 
arba $300, imame legal) nuošimti 
Pinigus gausite į 12 valandų, 
mdustrial Loan Service 

1726 W. Chicaffo Avė.
< Kampa* Hermitage Avė.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei 
tai taisome stogus visokios Hj&ieSi 
bile kada ir bile kur. Dykui apskait- 
liavimas. Mes atliekame genaus) 
darbą mieste. Kedzie 5111.

Sta-
av

11900 Miclųgan avė.
Misiūnas ir Gadeikis, 

4 E- 107 st.
N. Polites,

10701 Michigan avė.
Rainbow Candy Shop,

10758 Michigan avė.
S. Bagdonas,

814 W. 33 st.
S. Wilknowitz Pharmacy, 

10658 Michigan avė.
Frank Stanke\vicz Filling

tion, 105 PI. & Wentworth
I. Berman & Son’s,

10761 Michigan
P. Laban,

10839 Michigan
A. Plungis,

10728 Michigan
J. Krūminis,

10701 State st.
Paul Tubutis Pharmacy,

233 E. 115 st-
Neįskaitoma pavardė, 

325 E. 115 st.
Neįskaitoma- pavardė, 

250 E. 115 st.
M. Kalnikas,

341 Kensington avė.
Corey Cleaners & Dyers, 

10841 Michigan avė.
j J. R. Shmidt & Son, 

10407 Michigan avė.
A. Nakrošis,

311 Kensington avė.
Calumet Park Coal Co., 

12616 Honore st.
Heilman,

11417 Michigan avė.
A. Kissel,

368 Kensington avė.
A. & L. Yonaitis Pharmacy, 
10500 Michigan avė.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

avė.

avė.

avė.

MES darome pirmos klesos kar- 
penteno, plumberio Ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 Nortn Halsted Stieet 
Tel. Buckingham 503 <

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
RE A L ESTATE

Statau namus nuo bunguiow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

phone Re Public 7869

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

.yru ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pnnčiako pora po 
85c. ir 95 centai. Yiln >nios m jos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonio* ma- 
erijos vaikams dėl kelimčiu už 85 
eotus. Taipgi turime marškonių 
i ių dėl mezginių.

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

Chicp*^, i|,

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

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA valgymo daiktų 
krautuvė, geroj vietoj, geras biznis. 
Priežastis — nesutikimas partnerių. 
Ataišaukit 5346 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų už
eiga, gera vieta švedų apgyventa. 
Parduosiu pigiai 1107 W. 60th St.

10821 Michigan Avė.
Stanley Lovick, Florist, 

3316 So. Halsted st.
John F. Eudeikis, 

4605 S. Hermitage avė.
. Joe Sadula,

12300 S. Halsted st.
Leo Staruška,

125 E. 107 st.
esanti našlė, Alfred Lahini, 

338 Kensington

Tony Fcltrin, 42 metų, 1116 
Stephenson avė., buvo pasodin-' 
tas kalėjime kaip bendras gal
važudžių, užmušusių Frankį Ba- 
silę, valdžios agentą, tyrinėju
sį butlegerių darbuotę. Feltrin 4570 šo. Paulina st., buvo tei- 
pasikorė kalėjime. Į siama už tai, kad nusižengė

' blaivybės įstatymams. Teisme 
ji teisinosi, kad <____ ____,
turinti užlaikyti keturius vai
kus. Moteris, teismo sprendi- P* P* Montville, 
mu turės būti metus laiko ’po 373 Kensington 
policijos priežiūra. | F. Cekavice,

! 147 E. 107 st.
$30,000 bondsas, kad Jo88Ph Dudo- 

paleistų iš kalėjimo !1!j° Kensmgion 
Paul Belzy,

10406 Michigan 
Roseland S|ate Savings Bank, 

114th P). & Michigan avė.
K. Pocius, 

725 W. 120 st.
Mrs. Mary Balčaitis,

10744 Michigan avė.

Nuteistas visam amžiui 
kalėti

Paul Reed buvo kaltinamas 
tuo, kad pereitą liepos mėnesį 
jisai padėjęs bombą Vernon 
Plagerio aute. Bomba sprogo ir 
užmušė Plagerj. Dabar Beed 
nuteistas visam amžiui kalėti.

Metai po policijos 
priežiūra

Mary Lewicky, našlė gyv.'

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užtai- 
kom malevų, popierą, stiklus ir tl.

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 72P1 

j. S RAMANC1ONIS. Sav.

PARDAVIMUI grosemė ir delika- 
tesen krautuvė. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą. 2643 W. 71 st St.

avė.

avė.

avė.

 Federalis teisėjas Wilkerson 
paskyrė bondsą $.‘10,000 sumoj 

Subankrutavo stokjar- 'Jce Saltisui, jei Šaltis norėtų 
išeiti iš kalėjimo.dų kompanija

Subankrutavo stok jardų koni 
ponija, vadinama The Allied 
Parkers, Irto., adresu 3830 So. 
Morgan st. Kompanijos skolos 
siekia $20,(MM),000. Kompanija 
turėjo skerdyklas, be Chicagos, 
dar šešiuose miestuose.

Prarijo dantis, mirė
3404 N Stella. Szpokas, 

miegodamas , ‘— — — r- 
pralijo dirbtinius savo dantis. Valaskas,

IrVing Preis, 22 m., 
Kikbourne avė

praslinkus

avė.

408 E. 115th st.

Keturiom dienom 
mirė Belmont ligoninėaije.

Jeipi sergate šiomis ligomis:
Appendicitu, Asthma, Pūslės liga, Bronchitu, Kataru, Konstipa- 

cija, Kosuliu ir Šalčiais, Cukrini', Dyspepsia, Sukudimu, Epilepsija, 
Kurtumu, Aklumu, Galvos Skaudėjimu, širdies, Inkstų, Kepenų ar 
Tulžies ligomis, Nerviškumu, Nutukimu, Pilės, Paraližium, Reumatiz
mu, Odos, Vidurių, Gerklės ligomis, Goitre, Tonsilitin, Vyrų ir Mote
rų ligomis, Aukštu Kraujo spaudimu, tai pamatykite

DR. J. RIMDZUS, D. C. Ph. C.
CHIROPR AKTORIUS

1428 Broachvay, Tel. 2-7749
Re kai ui atėjus lankaus i namus........  ■ ............ . ..... ■■■■..* —

Gary, Ind
X—Ray imami.

UlillUUUlUl »***»»»»»» •* w
Lietuvių

VIEŠBUTIS

RAKTAI—Raktą 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,
5-1 W Ohio St., Tel. Deiavvare 8441

REIKALINGI vyrai j galvanizavi- 
mo dirbtuvę. John Joslyn Mfg & 
Supply Co. 3700 So. Morgan St.

GREITAM pardavimui nebrangiai 
Hops krautuvė. Savininkas serga. Su
prantančiam, sis biznis neš gerą pel
ną. 4637 So, Marshfield Avė.

K. Marozas,
10413 Michigan avė.

M, Rutkauskas & Suvaizdis, 
12318 S. Halsted st

Raymond Store for Men, 
340 Kensington avė.

Rep.

Financial
Fi n anįsa i - Pas k: o los

Mes pcskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS 

/ 1647 West 47th St.

REIKALINGAS buČerys, žinantis 
savo darbą ir vartojantis anglų ir 
lietuvių kaibas, Atsišaukit 

3001 Emerald Avė.

Real Estate For Sale
Namaj-ŽemėPardavimui____

NEGIRDETI MAINAI

REIKALINGAS bučervs. Geras už
mokestis. Darbas ant visados.

3423 So. Morgan St.

Nubaudė namo feavi- 
ninką, kad butas šaltas

2435 S. Leavit St., Chicago, III

WALTERI0 NEFFO
Ant West Sidės

Sveikinu visus savo rėmėjus su šventoms 
Kalėdoms ir Naujais Metais, kad linksmi 
sulauktumėt Kalėdų ir Naujų Metų.

Ruimai pasirenduoja ant savaičių ir dienų 
Linksma girdėti, kad atvažiavus į Chicago 
gali gauti lietuviškų viešbutį pernakvoti. 
Nu, Mikol, ar aš tau nesakiau, kaip atva
žiuosi į Chicago ir paklausk, kur Walterio
Neffo viešbutis ir jums pasakys, nes jį ži
no kožnas vienas.

373 Kensington avė.
Antosė Tulišienė, 

11942 Michigan avė.
I John Zilevvicz, 

11956 So. Halsted st.
J. Wincon, 

lllth & Cicero avė.
I George Melder, 
Į Thornton, III.
Zenon Gečas,

Glenwood, III.
John Chapas,

450 Vermont st., Blue 
i John Petrila,

12020 S. Halsted st.
i The Wiersma State Bank, 

11108 Michigan avė.
A. Sadunas,

113 Westem avė., Blue Islan.'.
K. Mačiulskis,

407 Vermont st., Blue Island 
General Furniture,

11155 Michigan avė.
J. M- Cochrane, Florist, 

11133 Michigan avė.
Seeberg’s, 

341 E. 115 st.
Karolis Požėla, 

158 E. 107 st.
B. Petkus,

10742 Michigan avė.
Michigan Avė. Restaurant, 

10822 Michigan avė.
Gili. Roy Garage, 

19—25 E. 111 st.
P. Paznokas — Roseland
Store,

10707 Michigan avė.
F. A. Bukauskas

10831 Michigan avė-
State Photo Studio, 

10750 Michigan Avė.
F. J. Tupikaitis Pharmacy, 

725 W. 123 st.
Alex Dobrowolskis,

• 10753 Michigan avė.
O. Bertagna,

309 Kensington Avė.
Stanley Sudent, Roseland Bottl- 
ing Works,

253 E. 115 st.
Ivan & Fryer Real Estate, 

10831 Michigan avė.
A. Bouzis, 

123 E. 105 st.
Dr. M. R. Perlestein,

PASKOLINSIM nuo $50 iki $BO« 
už 2% nuvžimčio ir ler.grvais išmo 
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 vai 
Be jokio komiėino.

8. OSGOOD, 
2231 West Division St. “upsuurs ’ 

Tel. Armitage 1199

Situation Wanted
___ Daįlo 1^*12_____

BUČERLS ieško darbo turiu 8 metų 
styrimą, telefonuokit po 7 v. vakare 
rards 5547 W. Kibartas.

920 W. 54th PI.

Išsimaino kampinis, bizniavas, mu
ro namas, 2 Storai su 6 flatais, extra 
lotu ir 2 karų garažu. Namo paran- 
kumai vėliausios mados. Kaina $56f- 
000, arba mainysiu ant didesnio pn- 
vačio namo, didelio furniture Storo, 
garažo, faunos, gąsdino stoties ar 
sumnier resorto. Namas turi būt par
duotas ar išmainytas j trumpą laiką.

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

Islan

Dept.

Municipalis. teisėjas Alfred 
Erickson nubaudė. $200 ir teis
mo kaštais Kristoforą Bray’į, 
savininką apartmentinio namo 
-L500 Woodlawn avė. Tyrinėji
mas sveikatos departamento

'parodė, kad trim atvejais Bray 
trobesys, bute 3-me aukšte bu
vusi temperatūra tik nuo 56 
iki 64 laipsnių, kuomet miesto 
patvarkymai reikalauja ne ma
žiau, kaip 68 laipsnių šilumos.

MORGIC1A1
Skolinu pinigus ant nuosavv 

bių. Perku ir parduodu morgi 
•ius.

JUSTIN MACKIEWICZ
'342 So. Leavitt St.

i hone Canal 1678

• Help Wanted—Female
Pa r bin ink i ų R e k i a________

REIKALINGA moteris arba mergi
na prie namų darbo, neapribuotam 
laikui. Kambarys, valgis ir $2 00 Į 
dieną. Kreipkitės j krautuvę 5609 W’. 
63rd St. aina pašaukite

Tel. Republic 10091

___ For Kent
STORAS išrendavimui su 4 kamba

riais dėl pragyvenimo, taipgi ir ga
ražas dėl vieno karo, jeigu kas norė
tų vartoti. 4544 So. Califom'a Avė. 
Savininką galima matyti iš užpakalio 
ant antrų lubų.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
MOKINKIS BARBERYSTBS AMATO 

DlenoinlH ar vakarai* 1X4 informacijų Anų k 
arba raAyk INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE.. 072 W. Madiaon St.

MiscelIaneoiiN
»I vairą*

ATYDA BUDAVOTOJAM8
Ar Jųr manote apie statymą arba 

.aisymą namo? Jeigu taip, tai susi 
Žinokit su mumis, mes atliekame vi 
<okius pataisymus, iškaitant plum 
bintra ir anšildvma Tiktai hisM 
imokėti. Užiranėdininui* garantuotai 

\BBOTT CONSTRUCTION CO 
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321 
M K PARIS.

Gintarai
Gintarai 

Iš Pat—
Palangos

• ; 1 f •
Kalėdos jau čia pat — pirkties 

Kalėdų prezentai jau laikas. Pas 
mus gante gauti gfažlų-gražiausių 
gintariniu karolių {vairiausių rųšių, 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako
čių, cigarnyčių ir kitų gintarinių 
įvairybių. Pirma gintarų siuntini 
tik ką aplaikSm ii PALANGOS — 
greitu laiku gausime dar daugiau. 
Nuoširdžiai kviečiam visus lietuvius 
— vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkimui gintarinių reik
menų.

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

Kreipkitės i —

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St, 
Tel. Victory 1266

Išsimaino 3 flatų muro namas, na
mo kaina $7,500. Priimsiu mainais 
kas ką turit, nedidelį 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.

> u . miiišiniėi. 
ui Imu m /rg.cių paskolų 

Tiktai W komiso ant 2-r. 
morgičių paskolos. Mes sko 
mam privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa 
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Furnished Rooms
REIKALINGAS kambarys vienam 

žmogui Town of Laks apielinkėje, 
prie mažos šeimynos, nevartojančio? 
svaiginančių gėrimri. Atsišaukite lai
šku j Knygyną LIETUVA, 3210 So, 
Halsted St., Box No. 6.

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

Furniture & Fixtures
 Rakandai-Įtaissi_____

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

PARDAVIMUI 3 aukščių, 6 pagy- 
venimų muro namas po 4 kambarius. 
Tas namas randasi West Side, netoli 
lietuviškos bažnyčios. Rendos neša 
$150 i 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.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Paskolos suteikiama 
į vien° dieną

2- RI MORGICIAI (,
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkite pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.

LIETUVIU rtADIO DiuBTUVR
Rdrba aukščiausios rųšies radios 

Mechanizmas pilnai garantuotas Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pa* 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J 
FJectrical and Radio Engineerinp 
Laboratories, Ine., 6819 S. Westero 
Ave.i Chicago. III. Hemlock 9149.

KONCERTINAS — “A low piteh.” 
Beveik kaip naujas.

4140 So. Campbell Avė.

_______ RadĮos ___
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

Automobiles
1926 Lincoln Sport .Phacton... $950
1927 Buick sedan 5 pas............ $675
1928 Oakland sedan naujas.... $795
1928 Pontiac sedan naujas....... $695
1927 Chandler luke naujas....... $650
1928 Essex sedan. kaip naujas $650 
Cadillac coupe, 4 pass., perfect $495

Essex, Forde, 50 kitokiu dėl pasi
rinkimo
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 So. Halsted St.

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 Av., 
Mr. Bonowicz.

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

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

Tel. Republic 4151

$1000 JMOKfiT Kaina $6000
Nupirksi puikų 6 kambarių medi

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

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

Tel. Beverly 5747,

TURIU parduoti namą ir lotą su 
groserne ir delicatessen krautuve iŠ 
priežasties mirties. Lietuvių apie- 
linkėj. Didelis bargenas.

2216 W. 22nd St.

t




