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Lietuvos žydai skun
džiasi dėl sunkios 
ekonominės padėties

Norvegijos unijų ir 
samdytojų kon

ferencija

lietuvių kijoperatyvai paver
žiu iš žydų bizni, o valdžia 
slegianti žydus nepakelia
mais mukesniais

LONDONAS, (rūgs. 12. — 
[Chicago Tribūne koresp. John 
Sleele]. — Dr. Roseubach 
[tur but: Rosenbaum], buvęs 
žydų reikalų ministėris Lietu
voje, kalbėdamas čia žydų šal
pos organizacijų sąjungos kon
ferencijoje, nusiskundė dėl 
sunkios ekonominės žydų pa
dėties Lietuvoje. Del organi
zuotos lietuvių kooperacijos 
draugijų konkurencijos, kuri 
vis labiau pa veržianti biznį iš 
žydų prekininkų, ekonominis 
žydų gyvenimas darusis kri
ti ngas.

Dar blogiau 
džia apkrovus žydų 
k us

kad val- 
verslinin- 
nepakelia- 

del to,

niais 
tieji 
ma, 
linti

ir prekininkus 
ma mokesnių našta, 
kad perdaug sunkinti mokes- 

ukininkus ji bijanti, nes 
sudarą tvirčiausią atra- 
kuria valdžia tik ir ga- 
išsilaikyti.

žydai galį tik pasidžiaugti 
savo mokykloms

Vienintelis šviesus sipindy- 
lys žydų gyvenime Lietuvoj 
tai esančios žydų mokyklos, 
kurias valdžia subsidijuojanti 
taip pat, kaip ir ne žydų mo
kyklas. 80 nuoš. tų mokyklų 
mokinančios hebraiškai.
Žydu padėtis 

nėkiek
ILenkijoje esanti 

ne geresnė
C. Hor, vyriau

sias Varšavos rabinas, nuro
dė, kad nė kiek ne geresnė 
žydų padėtis ir Lenkijoje. 
Ten, kaip ir Lietuvoj, lenkų 
koo|>eracijos tdraugiijcs daug 
biznio pavergiančios iš žydų, 
o be to dar lenkų valdžia im
anti tabako, alkoholio, degtu
kų ir kitų svarbių reikmenų 
prekybą koncentruoti į galin
gus valdžios monopolius.

OSLO, Norvegija, rūgs.
— Norvegijos samdytojų aso
ciacija 
tuojau 
bas ir 
sitarti

kurios
mėthis. Tuo budu nori- 

išvengti streikų ir lok-

čių, 
čiais
m a
autų.

ir darbo unijos sutarė 
pradėti bendras dery- 
bandyti iš anksto sū

dei naujų algos sutar- 
baigiasi ateinan-

Prašys kongresą pi
nigų svetimšaliams 

deportuoti
VVASHINGTONAS, nigs.

— Susirinkus kongresui, dar
bo departamentas žada tuojau 
prašyti pakankamos sumos pi-1 
nigų, kad imigracijos vyriau
sybė galėtų sėkmingai veikti 
išvien su didžiulių miestų vy
riausybėmis, gaudant ir de
portuojant svetimšalius krimi
nalistus ir galvažudžius.

Darbo departamentas sako, 
kad, 
ei jos 
ti ir 
eivių 
bar niekieno neliečiami gyve
ną didžiulių Amerikos miestų 
svetimšalių kvartaluose, užsi
imdami banditizmu ir 
žudybėmis.
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. [Atlantic and Pacific Photo]

len- 
po 

grj-

. — šiomis dieno 
demarklinijos

Pragos priemiesty jolicija už
klupus komunistų ginklų ir 
amunicijos sandėli

VARšAVA, rūgs.
|Ęragoj, Varšavos priemiesty.

1 • • • 1—1 • t » •

Buvęs “Lietuvos” redak- 
torius imamas nagan

Vokiečių žurnalistai ap
lankė demarklmiją

turėdama pinigų, imigra- 
vyriausybė gidėtų sugau- 
deportuoti daugybę , at- 
kriminalistų, kurie da-

Arabų suitanas užsi
gavęs Kelloggu

KAUNAS. — But. “Lietu
vos” ir “Lietuvos Aido” redak
torius p. Matas Bagdonas, 
kaip praneša pats “Liet. Ai
das”, už neatsiskaitymą iš 
“Lietuvos” pinighj, traukia
mas atsakomybėn.

Areštai komunistų 
lyderių Varsavoj

KAUNAS, 
mis ant demarklinijos ties 
Skirmantiškių pereinamu pun
ktu iš lenkų pusės automobi
liu atvažiavo lenkų karinin

kas su dviem civiliais.
Lenkų karininkas paaiškino 

lietuvių stovėjusiam sargybi
niui policininkui, kad tie ci
viliai esą vokiečių laikraščių 
korespondentai ir atvykę ap
žiūrėti demarkliniją, iš lenkų 
pusės ai^ nėra sutrauktos len-pusės a^ nėra sutrauktos 
kų kariuomenės dalys.

Korespondentai lydimi 
kų karininko pasivažinėję 
demarkliniją lenkų pusėj 
žo atgal.

Alrs. Anthony Smith iš Milvvaukee, ligoninėj. Po\to, kai sumušė ją prohibicijos agentai, jinai policija susekė komunistų gin- 
pagimdė negyvą kūdikį. Jos vyras dabar traukia prohibicininkus į teismą. klų ir amunicijos sandėlį. Su-

____________ • ______ ' >____________  ėmė nemaža šautuvų, šovinių 
(,r durtuvų ir areštavo keletą

IdnnilllACP 1 clsių-Kretin^OS žymių komunistų vadų.
iopallllUDv oUoviiLao Cinkelio statymas SU- Policija padarė taipjau kra- 

didelis sąmokslas I stabdytas; nėra pinigų ’’

Tekstilės darbininkai 
nepriima numažin

tos algos
Mass., 
darbi

ninkų streiko komitetas griež
tai atmetė Nc\v Bedtaęd Man- 
ufacturers asociacijos pasiuly- 

kad darbininkai taikintų- 
10 nuoš. mažės-

NEW BEDFORD, 
rūgs. 12. — Tekstilės diktatūrai nuversti'

Baigia svarstyti univer
siteto statutą

galva- .si, pn imdami
|nę algą.

Tuo bildu 
me dalyvauja 
stilės darbininkų, tęsis toliau.

JEBUZOLIMAS, Palestina, 
rūgs. 12. — Ibn Saud, Nedždo 
suitanas ir Hedžazo karalius, 
jaučiasi užgautas tuo, kad jis 
nebuvo pakviestas pasirašyti 

71 Kelloggo-Briando karų atsiža
dėjimo paktą.

Pranešimai 
bų valdovas 
kad nei jis 
rytų viešpats 
ti dalyvauti 
rencijoje. 
nesirašvsiąs

sako, kad ara- 
labai supykęs, 

nei kuris kitas

Paryžiaus kdnfe- 
Dabar Ibn Saudas 

sutarties, jei ne-

streikas, kuria-, 
apię 28,(100 tek-

Prohibicija “žydi”
Didžiulės distilei ijos nyksta, 

ju vietoj smarkiai plinta na
minės degtinės varyklos

3 asmens prigėrė šku-i 
neriui paskandinus 

valtį

Neleido Rusų jurei 
viams išlipti Gil- 

braltare
12.

Čilė,PUERTO MONTE
rūgs. 12.— Netoli nuo Pahip- 
pe salos škuneris Arminia už
gavo ir paskandino burinę 
valtį, kuria plaukė septyni 
žmonės. Trys jų prigėrė, ke
turi buvo išgelbėti.

GIBRALTARAS, nigs.
— Vakar į Gibraltarą atplau
kė Rusų jūrių mokyklos lai
vas Vega. Gibraltaro vyriau
sybė neleido išlipti k rantau nė 
laivo oficierams, nė jūrei
viams*.

Išgelbėjo skęstančio At
lante škunerio įgulą

Areštai Raudonosios 
armijos oficiery

VVASHINGTONAS, rūgs.

vo žinią, kad Atlanto vande
nyne, ties Pietų Carolinos 
krantais, paskendo New Yor- 
ko šk u neri s Wellington.

iiiR rio žiuonliu-
vo vokiečių garlaivio Augusi 

Leonhardt išgelbėti.

LONDONAS, nigs. 12. — 
Exchange Telegrapho praneši
mu iš Rygos, sovietų politi
nė policija areštavus kiekį ru
sų, jų tarpe keletą Raudono
sios armijos vadų.

VVASHINGTONAS, rūgs. 12.
Federa 1 i n i ų pro h i b i c i j os 

agentų pranešimai iš Illinois 
ir VVisconsino rodo, kad to
se • valstijose vis daugiau ir 
daugiau žmonių slaptai gami
nasi namia, alų ir degtinę, tuo 
tarpu kai slapta , “komercinė” 
arba dideliu maštabu svaigių
jų gėrimų gamyba kiek su
mažėjus.

'iįii matyt iš (o, kad, pav. 
IHinors valstijoj, fisko metais, 
pasibaigusiais 1927, birželio 
30 d., buvo konfiskuotos 494 
didžiulės “komercinės” distile- 
rijos su 94,607 galonais deg
ti Aes> o pasibaigusiais 1928, 

birželio 30 d. fisko metais di
džiulių distilerijų suimta 330 
su 75,19.3 galonais degtinės. 
Tuo tarpu mažų naminių dis- 
tilerijų 1927 metais buvo kon
fiskuota 196, o 1928 metais 
jų konfiskuota jau net 935.

Maždaug tas pat pasirodo ir. 
iš skaitmenų, paduotų iš VVis
consino. Iš kitų valstybių pil
nų pranešimų dar negauta, 
bet prohibicijos biuro vadyba 
mano, kad prohibicijos reika
las ne geresnis bus ir visame 
krašte.

besimaudydami

Sprogimas karo laive; 5 
sužeisti

NORFOLK, Va., baigs. 12. 
— Stovinčiame čia Jungtinių 
Valstybių karo laive North Da- 
kota šiandie įvyko sprogimas, 
kurio penki jūreiviai buvo su
žeisti.

LINCOLN, Neh., rūgs. 
— Besimaudydami vakar 
Creek upely, netoli nuo 
sto, prigėrė du berniukai, 
bert Varga, 12, ir
Dukes, 15 metų amžiaus.

12.
SaH 
mie-
Ro-

Floyd

VARšAVA, rūgs. 12. --Mi
rė žymus lenkų aktorius ir 
teatro direktorius, Kaafinlierz 
Kaminski.

Coolidge grįžo

WASHINGTONAS, rūgs.
Prezidentas Coojidge 
iš savo 

Wisconsine.
zo

12.
grj-

atostogų Brule,

HAVANA, rūgs. 12. — Nu
sižudė, pasikardamas, turtin
gas plantatorius Domingo 
Reyes.

Suimta 4,000 revoliucininkų, 
taipjau visas darbo unijų 
kongresas; madiniai areštai 
tęsiasi

vy- 
sq-

PARYŽIUS, nigs. 12.
Praneša, kad Rarcelonoje 
riausybė susekus didelį 
mokslą ir kad įvairiose Ispa
nijos vietose policija suėmus 
daugiau kaip 4,900 revoliuci
ninkų.

Sąmokslininkai planavę pa
daryti sukilimą . kaip šį ketvir
tadienį, kai Madride bus iš
kilmingai švenčiamos panke

lių metų gen. Primo de Ri- 
veros’ diktatūros sukaktinės.^

Suimti buvo gen. Lopez 
Ochoa, pikčiausias diktato
riaus de Rivėros priešas, ke
li deputatai, komunistų vyk
domojo komiteto nariai ir šim
tai kilų.

K rašte įsteigta aštriausia 
cenzūra, tuo tarpu kai masi
niai areštai tebesitęsia.

l)augiau kaip 350 asmenų 
suimta pačiame Madride. Areš
tuoti visi darbo unijų kon
greso delegatai ir daugelis ka
reivių, įtartų dėl simpatizavi- 
mo komunistams.

NUŽUDĖ SAVO ŽMONĄ
PATS PASISKANDINO

IR

12.NEW YORKAS, rūgs.
— Gravesend įlankoj rado plū
duriuojantį Arthuro Wheele- 
rio, 52 metų amžiaus, kūną. 
Praeitą penktadienį Wheeler 
kirviu sukapojo savo žmoną 
ir skaudžiai sužeidė 19 metų 
dukterį. Tai, padaręs jis din
go. Matyt, pabėgęs pasiskan
dino.

ORH*

jiiedidelė 
viduti- 
vaka-

MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 
12. — 
nutarė 
Briando 
paktą.

Ministerių kabinetas 
pasirašyt Kelloggo- 

karų atsižadėjimo

rūgs, 
areš-

MEKSIKOS MIESTAS, 
12. — Guadalajaroj tajio 
tuoti du kunigai už laikymų 
slaptai apeigų.

OM

Cedar 
meškeriodamas 

vie-

HAMMOND, Ind.
Lake ežere 
prigėrė Peter Schreiber, 
tos krautuvininkas.

L
Chicagai Ir aplelinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Nenusistojęs orap; 
temperatūros atmaina
nis ir Stipresnis pietų 
rų ir vąkarų vėjas. \

Vakar temperatūros 
tarp 67° ir 82° F.

šiandie/ saulė teka 6:27, lei
džiasi 7:05. Mėnuo leidžiasi 
7:23 vakaro.

buvo

į vietos rusų knygyne “Ros- 
_______ sica” ir užtiko daugybę pro- 

RYGA, rūgs. 12. — Del ne- ' pagandes literatūros, kurią iš 
pade- Varšavos atgabendavo sovietų 

’ “t kurjerai. Knygyno 
yra vienas lenkų 

kabineto narys.

palankios ekonominės [
ties krašte, Lietuvos vyriau- legacijos 
sybė nutarė sulaikyti statymą savininkas 
Telšių-Krctingos geležinkelio, ministerių 
Tas geležinkelis turėjo jung-'  
ti Žemaičius su Klaipėda.

/

KAUNAS. — Ministerių ka
binetas jau 
naujų j i 
likę tik 
normos 
statute,
busią daug 
mų ir kita.

baigia svarstyti 
universiteto statutą, 
etatų ir atlyginimo 

apsvarstyti. Naujame 
kaip tenka patirti, 

katedrų pakeiti-

Atpigo skalsagrudžiai

Afganistane areštuo
tas musulmony 

“šventasis”

Moteris sukoneveikė 
nelinijines prekes

būva priešingas karaliaus 
krašte refor-1

Jis 
įvedamoms 
moms

Departamentmė«e krautuvėse 
supjaustė tūkstančius 
rių vertės prekių

dole-

CLEVELAND, Ohio, rūgs.
12. — Vietos departiimentinė- 

PESHAWAR, Pundžabas, se krautuvėse nežinomos mo- 
Britų Indija, rūgs. 12. — Af- terys sunaikino tūkstančius 
ganistane tapo areštuotas Haž- dolerių vertes prekių. Varto
ta t Sahib, musulmonų šven
tasis, už tai, kad priešines re
formoms, kurias karalius 
Amanulla, grįžęs iš kelionių 

po Europą, ėmė savo krašte 
įvesti.

“Šventasis” ypač priešines 
priverstinam moterų švietimui 
ir panaikinimui uždangų, ku
rias iki šiol musulmonai var
todavo 
skirti 
rų ir

KAUNAS.
vietos vaistininkų, kad šiemet 
labai atpigo “skalsagrudžiai” 
(secale cornutiim). Pirmiau 
būdavo mokama po .30—40 
litų už kilogramą, dabar mo
terys neša į vaistines ir siū
lo už 4 lit. kg. Tas rodo, kad 
tų rugių parazitų šiemet la
bai daug yra.

Duona su “skalsagrudžiais” 
yra pavojinga žmonių sveika
tai.

Sužinota iš

šeimos moterims 
nuo šeimos narių

Įregistravo stipry 
mes drebėjimą

at-
vy-

že-

12.VVASHINGTONAS, rūgs.
— Georgetowno universiteto 
seismografas įregistravo stip
rų žemės drebėjimą, turėjusį 
įvyktį apie 2,100 mylių nuo
VVashingtono 

kryptimi.
pietų vakarų

damos skustuvų geležtes jos, 
nematant, |supiaustė daugybę 

šilkinių kojinių, šilkinių mo
terų marškinių ir kitokių daik
tų, gamintų nelinijiniuose ry
tų valstijų fabrikuose.

Delektivai spėja, kad tos 
buklios skustuvų geležtėmis

✓

dirbti moterys buvusios atsių
stos iš Naujosios Anglijos tek
stiles centrų, kame unijiniai 
drapanų darbininkai strei
kuoja.

1 užmuštas, 3 sužeisti 
automobiliui apvirtus

PEORIA, III., rūgs. 12. — 
Jų automobiliui ištrukus jš ke
lio ir nuvirtus griovin, Bert 
Clair, iš Fort lWorlh, Tex., 
buvo užmuštas, o trys jo kom
panionai pavojingai sužeisti. 
Nelaimė atsitiko netoli 
Pottstowno.

nuo

Busais tarp N. Y. ir Los Australijos dokų darbi- 
Angeles per 51/* dienos i ninku streikas

Liūtys Lietuvoje sunai
kino ukius

BILAIŠIAI, Dusetų vai. — 
Visų vasarą besitęsiančios liū
tys ypatingai didelius nuosto
lius padare šventosios pau
piuose esantiems ūkiams. Mu
sų kaime labai nuo potvynių 
nukentėjo ūkininkas A. Berta- 
šius, kurio visos pievos už
lietos ir visiškai sunaikintos, 
šis ūkininkas, kuris gyveno 
iš pievų, liko visai sunaikin
tas.

Be to, šiame kaime ir dau
giau ukininjkų nukerpėjo — 
Kibirkščių, gudelio pievos už
lietos ir net vietomis išplau
ti javai.

Klaipėdos krašte, skaitėme 
laikraščiuose, apskaičiuojanti 
nuostoliai, rūpinamasi sunai
kintų ūkių reikalais, o pas 
mus niekur niekė.

MELBURNAS, Australija 
rūgs. 12. — Uosto darbinin
kų federacija atmetė arbitra- 
cijos teismo sprendimų, ir do- 
ky darbininkai visuose Aus
tralijos uostuose metė darbą.

Pasirodė netikrų Lietu
vos pinigų

NEW YORKAS, Tugs. 12:
— Tarp Ne\v Yorko ir Los
Ang-eles tapo išteistas susisie
kimas autobusais. Kelione 
skersai visą kontinentą ima

dienos, vadinas tik 24 va
landas ilgiau, nekad trauki- Del to laivų judėjimas Mel- 
niu. burne, Brisbane, 1 Adelaidėj,

Autobusai yra aprūpinti ir Sydney ir kituose uostuose vi- 
miegamomis kėdėmis. sai paraliž.uotas.

Portugalijoj susektas 
bombų fabrikas

LISABONAS, Portugalija,

Italija mes ieškojus 
dirižablio aukų

ROMA, rūgs. 12. — Itali-
rugs. 12. •— Beja mieste, pie- jos vyriausybė žada paliauti 
tų Portugalijoje, valdžios po
licija susekė slaptą bombų fa
briką. Suėmė daug jau paga
mintų bombų, taipjau padarė 
skaitmeningų areštų.

tolesnį iešlkojimą dirižąblio 
Italija katastrofos aukų at- 
šiaurūj ir atšaukti iš Špicber
geno vandenų esančius ten sa- 

• vo laivus. a

_____________________________________ - -- - ■ ______ ■■____

VILKIJA, Kauno apskr. — 
ftių metų liepom men. 30 d. 
per šv. Onos prekymetį Vii- 

kijos miestelyje šio valsč. Bat« 
nevos kaimo gyventojas J. že
maitis nepažįstamam žmogui 

pardavė arklį, už kurį gavo 
500 litų banknotais po 100 li
tų. Vėliau pasirodė, kad visi 
tie pinigai yra netikri. Susek
ti netikrų pinigų platintojus 
policija veda kvotą.

NUŠOVĖ VILKĄ

ROKIŠKIS. — Rugpiučio 9 
d. Rokiškio karo komendan
tas su keletą medžiotojų Juod
upės miške nušovė didelį vil
kų. Keletas vilkų ištruko.
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KORESPONDENCIJOS
Westville, III

Iš vietos lietuvių gyvenimo 
darbuotės

ir

SLA. 29 kp. Dr-tės šv. Petro 
ir Povilo mėnesiniame susirinki
me liko nutarta suruošti pasi
linksminimo vakara Padėkavo- 
nės dienoj, lapkričio 29 d. Tai 
bus šios draugijos 30-tas me
tinis vakaras. Miesto valdyba 
tų vakara palaikė neišdavus) 
jokiai kitai draugijai.

Taipgi tame pačiame susirin
kime buvo skaityti iš “Tėvy
nės” du atsišaukimai, Vaitkaus 
ir Ukanio, prašantys pagelbos. 
Susirinkimas nutarė, kad butų 
parinkta aukų tarp narių. Na
riai sudėjo $5. Draugystė iš 
savo iždo paskyrė dar $5, kas 
padarė $10, kurie liko paskirs
tyti lygiųmis Vaitkui ir Uka- 
niui po $5. Buvo atsilankęs ir 
trečias pavargėlis, su viena ko-

arba per 10 metų išsimokėti, 
tečiaus kai kurie paleido kalbas, 
kad buk reikėsią mokėti kasmet 
po $5 per metų. Daugelis tų 
nepamatuotų kalbų paklausė ir 
buvo labai sujudę tuos mokes
nius sustabdyti. Bet jei kuris 
užsimokėjo po $5 ajjt loto, ar 
yra jam siunčiamos notos, kad 
jis vėl mokėtų? Bet kiek sudė- 
jote bereikalingai pinigų į loje- 
rių kišenius? Kiek išmokėjote 
įvairiems komitetams, norėda
mi miesto įstatymus sulaužyti? 
Bet iš to nieko neišėjo.

Gal ir dabar atsiras priešin
gų vandens suvedimui, nors tai 
yra būtinai reikalingas ir vi
siems naudingas darbas. Įvedus 
vandenį gal atsiras ir kokis 
fabrikėlis, kuriame koletas vy-

kėti tik kaip už pusantro ar 
dar mažiau. Angliakasiai yra 
neorganizuoti, todėl ir išnaudo
jami yra labinus, negu lininiai 
angliakasiai.

—Pasaulio Vergas.

pritarimų jis išreiškia ne tik 
žodžiais, bet tankiai ir gausio
mis aukomis.

Linkėtina, kad jis kuogrei- 
čiausia pasveiktų, nes Detroito 
lietuviai* jo tikrai pasiges.
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RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.
908 W. -14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 

Phone Canal 2544—2545
Detroit, Mich

Susižeidė D r. Janikaitis

Vakar apie trecių valandų 
ryto netoli nuo Michigan City, 
Ind., įvyko kolizija: važiuojan
tis iš Detroito į CI)icagų Grey- 

■ hound kompanijos busas susi-
Dr. Jonikaitį ištiko ‘nelaimė: dūrė su dideliu tfoku, vežusiu 

bekrisdamas jis gerokai susi-' vynuoges ir vištas, 
žeidė. Užgavo nugarkaulį. Da-J “ 
bar jis randasi St. Mary ligo- pasažieriai sužeisti.

nėra pavo- tuoj tapo

Busas ta- 
' po įverstas į griovį ir penki 

v ’ Sužeistieji 
ninėj. Sužeidimas nėra pavo- tuoj tapo nuvežti į ligoninę, 
jingas, tačiau gali praeiti ke-1 Sveikieji pasažieriai buvo tiek 
lios savaitės, kol jis pasveiks išsigandę, jog nebegalėjo ir 
ir galės priiminėti pacientus. , kalbėti.

Detroitiečiui Dr. Jonikaitį la-‘ p0 kolizijos vynuogės ir viš- 
bai gerbia. iJs yra ne tik pui- tos išbyrėjo iš troko į visas 
kus žmogus, bet ir gabus me
dikas bei chirurgas. Kaipo chi- buvo apibertas vynuogėmis, 
rurgas jis juo tolyn, tuo la
biau pradeda pasižymėti.

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

negalėjo jumis išgydyti, atsiiankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys po galutino iftegzamina- 
vimo — kas jums yra.
. DK. J. E. ZAREMBA

20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Pradedu Biznį
1) REAL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudę (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gų mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

vV. MISZEIKA
Naujienos j

J 739 8o. Halsted St.
1 ei. RooMdilt 8500

---------

puses. Per porų blokų kelias

—JMatęs.

rų galės gauti darbų. Be to su- , Nežiūrint į savo didelę prak- --------------------------------
mažės^ visų gyventojų mokės- tiku, jis randa laiko dalyvauti Skelbimai Naujienose

Kiekvie-! duoda naudą dėlto, 
sumanymas va(j pačios Naujienos 

galima bus randa jo pritarimų. Tų savo yra naudingos.
T n 41 tv

tys už apsaugų nuo ugnies. jr lietuvių judėjime.
Water Works kainuos miestui nas prakilnesnis 

$170,000, kuriuos j 
išmokėti p^r 20 metų. Inžinie- - -_________

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo
ja, A. Sudžius- iš Auburn, III. 
Jam nariai sumetė $1.17. Taigi 
nariai užjaučia pavargėlius, 
nors ir patys yra labai suvar
ginti ir nukamuoti ilgos bedar
bės.

Pernai kasyklos čia buvo už
darytos per šešis mėnesius. 
Padirbusios vos kelius mėne
sius, nuo balandžio 1 d. vėl vi
sai mažai dirba—vos dienų, ki
tų į savaitę. Todėl yra labai 
suvargusių ir skolose pas’en- 
dusių šeimynų. Dabar vėl atsi
rado naujas kryžius. Tai su
mažinimas mokesties už anglių 
kasima. Dar tikrai nežinoma 
kaip bus, bet angliakasiai labai 
nerimauja. Jaučiama, kad gal 
ir nepasiseks išgelbėti Jack- 
sonvillt sutartį ir gal teks pri
imti nukapotas algas. Tai 
bus nemaloni žinia ir šiaip di
delėj ir ilgos bedarbęs suvar
gintiems angliakasiams.

Šį miestelį valdo lietuviai. 
Mayoru yra Petras Latkauskas, 
kuris kaip įmanydamas rūpina
si Westwille miestelio pagerini
mu. kad jame visiems butų 
daug patogiau ir maloniau gy
venti—kaip yra nu^derniškuose 
miestuose. Norų yra labai gra
žių, ir gerų, bet labai sunku ką 
padaryti, miesteliui neturint 
didelių lėšų kapitalo. Tečiaus 
stengiamasi, tas kliūtis nuga
lėti ir kiek galint, prie esamų 
aplinkybių, gerinti miestų. Rei
kia tik, kad gyventojai be rei
kalo nesibaimintų ir netrukdy
tų pradėto gero darbo, bet kad 
klausytų tik tų žmonių, kurie 
gerai supranta reikalus ir iš
tikiu jų dirba miestelio naudai.

Kiek l^reikalingas bijojima- 
sis- ir nesistengimas suprasti 
savo ir miestelio reikalų pada
ro nuostolių patiems žmonėms, 
parodo pereitų metų įvykiai.1 
Pereitais metais buvo uždėta 
ant kiekvieno loto po $5 spe
cialių taksų, kuriuos galima 
buvo išmokėti ir dalimis per 
10 metų, žinoma, Z mokant 6 
nuoš. palūkanų. Nors ir buvo 
aiškinta, kad tai yra vienkar
tiniai mokesniai ir kad galima 
sykiu užmokėti ($5 ant loto),

riai apskaito, kad Water Works 
išsimokės patys per save. Taigi 
nereikia baimytis sumanyto di
delio, bet būtinai reikalingo 
darbeli Įvedus vandenį visiems 
gyventojams bus patogiau ir 
sveikiau gyventi. Netik dabar 
bus iš to naudos, bet ir vaikų 
vaikai atsimins, kad jų prabo
čiai, atkeliavę iš Lietuvos lie
tuviai, paėmė valdyti miestų 
ir valdė jį labai gerai, įtaisyda
mi visų tai, kas reikalinga vi
siems miestelio gyventojams. 
Jie girs tokia valdžių, kuri rū
pinosi savo piliečių reikalais ir 
nauda. Girs savo prabočius, 
kurie taip sumaniai valdė mies- 
tą.

Buvęs mayoras Daujotas ge
ro šiam miesteliui nenuveikė, 
nors įplaukų kasmet turėdavo 
iki $70,000. Tečiaus dabarti
nis mayoras Latkauskas noęs 
įplaukų turi vos $12,000 į me
tus, jau yra padaręs daug pa
gerinimų. Tai todėl, kad Lat
kauskas geriau supranta mies
telio reikalus ir todėl geriau ei
na savo pareigas, negu buvusis 
mayoras. Todėl męs turėtu
mėm jo sumanymus^remti, kuo 
galime padėti juos vykinti ir 
pilnai juo pasitikėti. Mums yra 
garbė, kad musų tėvynainis 
valdo miestų ir gerai tvarko vi
sus jo reikalus, o ne kokis 
kukluxklanietis, kuris neapkęs
tų lietuvių ir lietuvius kuola- 
biausia spaustų. Mes turime čia 
lietuvių valdžių ir turime jai 
padėti jos rimtoje ir naudingo
je darbuotėje.—Lietuvis.

Greenburg, Pa.
Skelia algas angliakasiams

Nuo rugsėjo 15 d. Westmor- 
land Coal Co. nukapojo savo 
angliakasiams algas 7 nuošim
čiais. Minėta kompanija savo 
kasyklose vienur mokėjo taip 
vadinama Pittsburgh skalę, o 
kitose kasyklose—dar mažiau.

Westmorland Coal Co. yra 
viena iš žiauriausių kompanijų 
šioje Greensburg apielinkėje ir 
labiausia savo darbininkus iš
naudoja. Už 4 tonus prikastos 
anglies angliakasis gauna mo-

Kreivos Akys 
Atitaisomos

Nėra reikalo nei vienam vyrui, moterei arba vaikui
būti kreivomis akimis, turėti daug nemalonumų, kuo
met paprastas, be skausmo atitaisymas per patyru
sius daktarus TUOJAU atitaisys bile kokias akis. 
Kaina yra nebrangi, kiekvienas gali lengvai užsimokė
ti. Mes taipgi taisome kreivas nosis, dideles ausis, 
prašalinam gymio ženk- Pasitarimas su musų Medicinos i i* i i a * Daktarais dykai.lūs, rauplių duobes, at- Vuiandoa nu<) # ryt0 iki 8 vakaro 
jaumnam senus veidus. S.

American InstitutesKaubmo. Kainos pigios.
Pasekmės geros. Sulte 720 State-Lake Bldg. 190 N. State St.

© 1028, The American Tobacco Co., Manufncturers

“Mano studijoj ir 
namie geriausiai man patinką 
Luckies'y^? x <7 sįj

Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio

Puikiausias tabakas —“It’s Toasted”—plačia 
supjaustytas—nei jokiu dulkių—visi nęsva 
rūmai prašalinti—kvapsnys pagerintas.

dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu: 
Lambert Pharmacal C o., Saint 
Lobis, U. S. A.

Itching Skin
Quickly Relieved
Don’t sufler with Eczema, Dandrufl, Pini 
plės, Blemishes and other annoying ekin 
imtations. Žemo antiseptic Uquid is the sale 
eure way to reliel Itching olten disappeara 
ovemight. Splendid lor Sunbum and Poison 
Ivy. Ali druggists 35c, 60c, $1 gO

žemo
F O R SKIN IRRITATIONS

LISTERINE 
THROAT 
TABLETĘ

5

antisep
tikas

n* Gerk
le Parpi

ApMaURoja
ir Praiali-

ma. Skae
dilimą
Kosėjimu.

čMadc by
Lanibert PhaetBacal Co., S.intLouu, U. S. A.

Babies Love It
)• ______

✓ ' I

lk?l skilvio ir viduriu aeema- 
ffuinij ii prieiastieo danty 
augimo, nieko nira geresnio 
ku»P ils saugas Kadikiy 
tuative.

MlkS. WlNSLOW’S
!■&. Syrup
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

____________ —— ---------------------------- 1—

Pora klausimų
1) Aš pastebėjau “Vilnyj” 

klausimą, ar ant Marso ran
dasi gyventojų. Kodėl klau
siančiam norisi apie tai žino
ti?

2L Kodėl komunistams au
kos yra reikalingos ir kodėl 
reikia jiems aukauti?

\ Mizerija.

Atsakymas
1) Komunistai nori žinoti, 

ar ant Marso gyventojų ran
dasi, lodei kad ant žemes jie 
jau m begauna pakankamai 
aukų; jų tikslas dabar butų 
keliauti Į Marsą, jei ten ras
tųsi gyventojų.

2) Mes žinome, kad jie yra 
protu paliegėliai, o ligoniai vi
suomet reikalauja pagalbos.

Pusta pėdis

P-nas Kuolas yra kilęs Ra- 
dišiy kaimo, Jūžintų valsčiaus, 

i Rokiškio apskričio. Lietuvą 
apleido pirm 22 metų, dar 
jaunas 16 metų vyrukas bū
damas.

Lietuvon p. Kuolas išvažia
vo su “Naujienų” ekskursija 
16 d. birželio. Kai ekskursija 
pasiekė Klaipėdą, ją ten pa
sitiko gražiai ir maloniai. 
Abelnai, Lietuvos žmonės ne
paprastai malonus, vaišingi. 
Patarnavimas valdiškose vie
tose puikus. Ūkininkai imasi 
gyventi kitaip. negu seniau. 
Jie gauna agronomų pa tari- 

' mų. 'Daroma bandymai ukiui 
gerinti, etc.

P-nas Kuolas, parvykęs Lie
tuvon, kaip sakoma, “nesnau
dė”. Lietuvon jis vyko vaiki
nas, o sugrįžo ženotas vyras. 
Vedė jis p-lę Feliciją Klisaitę 
iš Kuosiaus kaimo; Rokiškio 
valsčiaus ir apskričio. Žmona 
pasiliko Lietuvoj. Bet p. Kuo
las jau pradėjo rūpintis, kad 
galvių, kaip galima greičiau, 
atsikviesti Amerikon ir jauną 
žmoną. Rep.

Sugrįžo iš Lietuvos North Side
Antradienio vakare, kaip 

8*30 vai., atvyko Chicagon 
p-iias Ignacas Kuolas, 3718 
Elm st., Indiana Harbor, Ind. 
Trečiadieny jis atlankė “Nau
jienas”.

Užklaustas, kaip patiko ato-1 
slogos, p. Kuolas atsakė: “Pa
tiko. Nesigailiu paėmęs tokias 
atostogas. Tikiuos ir vėl ka
da nors atlankvti Lietuva.” v v

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšics pastiftyti garažai 

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Chicagos Liet. Draugija Sav. 
Pas.

226 kp. SLA.
Pirmyn choras
Rytinės žvaigždės kliubas
81 kp. LSS.
23 kp. LTS.
Visos šitos organizacijos yra 

susijungusios į sąryšį, kuris už
laiko svetainę — Liuosybės 
svetainę, 1822 Wabansia Avė. 
Šioj svetainėj vienos draugijos 
laiko mitingus, kitų tik valdy
bos. Jaunuolių dainavimo ir 
lietuvių kalbos pamokoms sve
taine duodama dovanai. Pirmyn 
choro sueigoms ir pamokoms ji

Bridgeportas
Chicagos Lietuvių Auditori

jos Bendroves direktoriai ir 
draugysčių atstovai laikė mė
nesinį susirinkimą 10 dieną 
rugsėjo Auditorijos name. Su
sirinkimą atidarė Bendrovės 
pirmininkas A. Zalatorius. 

Perskaityta protokolas iš pe
reito susi rinkimo. Priimtas 

kaip skaitytas. Buvo iššaukti 
direktoriai pavardėmis. Pasi
rodė, kad šeši neatsilankė į 
susirinkimą.

Išduota mėnesinių pajamų 
5r išlaidų .raportas (iš rug
pjūčio mėn.). Raportas pri
imtas. Vakarienės rengimo ko
mitetas pranešė, kad vakarie
nė atsibus 22-rą dieną rugsė
jo Auditorijos svetainėj. Bus 
skanių valgių. Taps išpildy
tas programas. Pranešimas už- 
girtas.

Naujuose sumanymuose bu
vo duotas ir priimtas įneši
mas, kad butų paimtas dar
žas ateinančios vasaros pikni
kui. Išrinktas komitetas iš tri
jų ypatų, kad paimtų .daržą 
ir susižinotų • ku dienraščiais ir 

d i dės n ėm i s or^aųįzac i j om i s, 
idant nesurengus uVfejų ar 
keleto piknikų tą pačią die
ną. /

Susirinkimas uždarytas 9:30 
vai. vak.

Bendrovės Korespondentas

SPORTAS
Golfo turnamentas

September 29 d. Tabor Farmoj 
(Sodus, Mich.) bus golfo turna
mentas. P-as J. Bachunas nu
pirko dvi sidabro taures, kurias 
įteiks išlošusiems. Bus ir dau-

ipgi pavedama dovanai. Sąryšio^1*111 dovanų, bet taures gaus
organizacijos gauna ją už $10 
įvairiems parengimams. Liuo
sybės svetainė yra North Sidūs 
pažangiųjų lietuvių kultūros

tik atsižymėję, nelyginant kaip 
Sharkis. Tai vyrai. Gražioji 
lytis taipgi gaus taurę. Įdomu 
žinoti, kas bus tie sidabro tau-

rių didvyriai. Dabar kiekvie
nas teiraujasi kiek tik gali, ži
noma, daugiausiai vilties turi 
Dr. S. Naikelis. Jam Tabor 
Farmos golflinksas gerai žino
mas ir išstudijuotas. Tą patį 
galvoja ir art. A. Vanagaitis. 
Pastarasis išvažiavo į New Yor- 
ką ir į Bostoną pastudijuoti 
naujų triksų. Bet daugiausiai 
vilties turi art. J. Babravičius. 
Jis nuodugniai studijuoja tre
čią ir aštuntą skylę, kad iš
karto bolę įvaryt.

Westsidiškiai taip pat nori 
taurės. P-as J. Mackevičius ir
gi nesnaudžia. Borden-Bagdžiu- 
nas, p-ni O. Pocienė, p-ni Bag- 
džiunienė ir p. Pocius tankiai 
atvažiuoja praktikuotis. Juokai 
šalin! Marųuette parkas ir 
praktikuojasi. P-as Giraitis su 
savo prisiega, A. Royce su te
tėnu, Dr. žilvitis, Dr. Juozaitis, 
o ir senukas Olszewskis taip pat 
miklina savo kliubą. Al. Bachu
nas nusišveitė senuosius ir pu
sę tuzino bolių nusipirko.

Bridgeportas su Dr. Zimantu 
ir Menu prieky, nežino kas da
ryti. Jie svarsto apie Dr. Zala
torių. Jeigu jį ims, tai bijo, kad 
neatsitiktų taip, kaip su West 
Side. Girdėt, kad “Margutis” 
iššauks visus persitikrinti. 
“Margučio” rėmėjai k. t. Dr. 
S. Naikelis, M. Kiras, J. Mac- 
kevičia, jau dantis galanda ir 
tariasi pert kailį. Jie kvies 
“referee” Dr. S. Biežį. Sako, 
jis moka gerai daboto tuos, ku
rie mažina kirčius...

Beverlių Yla ramiai laukia 
tos dienos. Adv. A. Olis gavęs 
naują mašną savo vardadieny 
susirinko apie du tuzinus kliu- 
bų. Jau, esą, kad duosim tai 
duosim.

—Kodėl tiek daug?—užklau
siau,

—Matai, aš mėgstu lygybę. 
Mano tėvas tik vieną tevartoja, 
tai aš už jį turiu praktikuoti...

Fotografas Stankūnas ten pat 
mankštinasi su bolėmis. Vešis

ir aparatą dėl nupikčinimo. 
Taurės jis nesitiki išlošti. Gal, 
esą “bubby” prize...

Bankininkas J. J. Elias ren
giasi ir-gi “Nuvažusiu, sako, 
pažiūrėti. Juk ta bus juko!..” 
Kaip paprastai jis mėgsta juo
kauti, tai sau “žematiška” ir 
“jukauj/i”. Jiedu su Dr. Zi- 
mantu abudu “jukus” dirba. 
Tai tipingi žemaičiai!..

P-nai Limontai taip pat ruo
šiasi. Bruno aną naktį apie 
taurę sapnavo.

Riversides p. Byanskas su 
savo širduku tik laukia tos die
nos. P-ni Byanskienė esanti 
tikra, kad laimės, bet p. Olie- 
nė ir p. Giraitienė jai kelią no
ri pastot.

Tyliausi ir pavojingiausi—tai 
Dr. Kulys, Dr. Kliauga ir J. 
Augustinavičius. Dr. Kliauga, 
sako, “nudraivina” 417 jardų! 
Tik pamanykite! Dr. Kulys turi 
lazdą be mašnos ir iš jos visas 
lazdas pasidaro. J. Augustina
vičius su “nibliku” iš “row” j 
skylę įvaro.

Nepavojingiausi tai Detroito 
golfistai: J. Olšauskas ir Ch. 
Steponauskas. Jie veltui treni
ruojasi.

Mike Yozavitas Tabor Far- 
moj viską ruošia sutikimui. Jis 
pilnas manageris. Jo nuomone, 
tai šis turnamentas bus vienas 
iš įdomiausių. Esą, užprašyta ir 
Lietuvos Konsulatas. žinoma, 
jeigu visa Chicagos aristokrati
ja bus, tai reikalinga ir Lietu
vos atstovas. Jau kad švęsti, tai 
švęsti!..—R.

Golfininky atidai

Poni Zimontienė ir Mike Mes- 
sar sako, jog taurių, kurias iš
lošė Universal State banko tur- 
namente, be “faito” neatiduos. 
Sako, mes liejome prakaitą, kol 
laimėjome, tai tegul ir kiti pa
prakaituoja. O Mike paprastai 
juokų nekrečia.

Galiu pasakyti, jog šią vasarą 
man teko su jais lošti. Nors aš 
blogai lošiu, bet tikrai galiu pa
sakyti, jog kruvino prakaito ne
reiks lieti, kad atėmus nuo Mes- 
sar taurę. Moterys irgi nepriva
lo pasiduoti. Tegul pasiprakti
kuoja pas musų golfininką Me
ną, tai,“šiur” taurę laimės.

Šiais metais Universal State 
banko turnamentas vėl įvyks, — 
įvyks šio menesio pabaigoj. Ma
nau, jog diena ir vieta bus pa
garsinta vėliau. Niblick.

'įonik
For Cut« and Wounds

A paisai goki t ižsikritimo!
Gydykit kožną žaizdą ar-

; ba įsibrėžimą su šiuo ne- 
nuodijančiu antiseptiku.

į Zonite užmula bakterijas, 
I Ir išgydo.

centras.
Draugijos moka mėnesines

Mes specializuojamas budavojime 
garažų, palčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokį darbą kurį 
jus interesuoėitės.

Garažas
Porčius
Namo pakėlimas

Cementinis pamatas 
Abelnas pertaisymas
Naujas namas ir finansavimas 

Vardas '....................... „.............. ...........

Adresas ................. ................—..........

Quality Construction Co.
North Share ofisas ir Vardai 

4538 W. Addison St.
Telethone Avenue 4718

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS

Dovanai Patarimas
Pavelyk it D-rui C. C. Singley 

patarti jums. , Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumo, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą, faktinai jis gali subudavoti 
iki tokio vyro koks buvote pir
miau. Ten yra tik vienas pasto
vus ir tikras gydymas ir jis 
vartoja jį.

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

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150 f 4

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų., nedalioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pieta

duokles svetainės užlaikymui, 
vienok išlaidos didesnės, negu 
duoklių sumokama. Todėl pri
sieina rengti piknikus, balius, 
koncertus ir pelną sunaudoti 
svetainei.

I ♦ — ‘Išvažiavimas'
*

16 d. rugsėjo (September), 
t. y. sekmadienyj įvyksta Są
ryšio išvažiavimas į Jefferson 
miškus. \Visų viršminėtų drau
gijų nariai turėtų jame daly
vauti. Susidarytų būrys iš tū
kstančio žmonių, jei vien tik 
nariai dalyvautų. O kur da jų 
šeimynos, draugai, giminės! 
Visiems northsidiečiams bran- 

1 gios yra jų organizacijos ir 
brangus Sąryšis. Turėtų atvyk
ti ir bepartyviai, ir katalikai, ir 
bolševikai, ir socialistai, ir san- 
dariečiai, nes jie yra musų or
ganizacijų nariai. Vistiek kur 
nors važiuosite sekmadienyj, 
todėl velyk atvykite paremti 
savo reikalą.

Northsi^iečiai remia ir Biru
tę, ir lietuvių svetaines South 
Sidėj ir Cicero, lankosi į kitų 
kolonijų parengimus, todėl tų 
kolonijų lietuviams butų sar
mata neatsilankyti į musų pa
rengimą. • Manome, jų bus apš- 
čiai šiame išvažiavime.

Išvažiavimas parodys, ar 
draugingi yra musų kaimynai 
ir kaip daug northsidiečių re
mia savo reikalą.

—Prosytojas.

Kada jus norit 
šilumos, tik 
PASUKITE 
rankeną.

/

jGaso šiluma dėl kiekvieno -•
GASINE HEATROLA

ŠJ RUDENI padarykite savo namų apšildymą pilnai 
naujovišką. Pradėkite tai su pačia pradžia sezono. įsi

gykite G ASINĘ! Heatrolą—džiaugkitės paskutiniu žodžiu 
apšildimo komforto. Pabudavota tiek pat dėl ekonomin- 
go operavimo, kaip ir dėl patogumo.
GASINS Heatrola — moderninis “base burner” pečius 
— cirkuliuoja sveikai-drė'gną orą tuo pačiu principu, kaip 
ir šilto oro furnasas. Vartodama gasą dėl kuro, ji visiš
kai panaikina užtarimą, kuro nešimą ir pelenų ėmimą. 
Nėra nė dulkių, nė suodžių, nų purvo. Tik atsukite ir 
uždegkite. Reguliuokite kaip norite — ji atsilieps tuojaus.
Gasinė Heatrola išrodo kaip labai gražus šmotas rakan
dų. Idealė dėl mažų namų, flatų, sankrovų ir ofisų. Mu
sų Introdukcinis Rudeninis Pasiūlymas padaro labai pa
togiu įsidėti Gasinę Heatrolą dabar. Ateikite ir pajaus- 
kite jos jaukią šilumą.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

$E ĮMOKĖTI
V metai išmokėti

Kaina $89.50 — 5% pi
giau tVž pinijęuH. Pri
statyta, primigta, 25 
pėdos gaso paipų, jei 
reikia.

Introdiikcinis Ru
deninis Pasiūlymas
$*f A duodama už ju-

IV sų senąjį base 
burner ar Ikitokį šildy
tuvą. (Tik Chicago ga
so vartotojams).

JUMS REIKIA PINIGU?

1-2 ir 3 MORGKIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankovvski, pres. C. J. Dankpwski, ižd.

1618 West 18-ta Gatve

The Peoples Gas Light 
and Coke Company
Michigan Avė. prie Adams St. 

ir 15 apielinkių sankrovų
(Pažiūrėkite telefonų knygą dėl apielinkių sankrovų adr.)

Jus Galite Geriau Tai Padaryti Su Gasu

MakesLife 
Sweeter

Perdaug didelis valgymas — per
daug riebus maistas — ar perdaug 
didelis rūkymas. Daugelis dalykų 
gali pagimdyti rugštumą viduriuose, 
bet tik vienas dalykas gali greitai 
tai pasalinti. Phillips Milk of Mag- 
nesia alkalinizuos rūgštis. Paimkite 
šaukštų to malonaus preparato ir 
rugštumas sistemos greitai išnyks.

Phillips visuomet yra prisirengęs 
palengvinti nesmagumus nuo persi- 
valgimo; sustabdyti visokį rugštumą; 
ar neutralizuoti nikotinų. Atsiminkit 
tai dėl jūsų paties patogumo; dėl 
visų, kurie su jomis susiduria. In- 
dorsuotas gydytojų, bet jie visuomet 
pažymh PHILLIPS. Nepirkite nieko 
kito ir nesitikėkite tų pačių pasek
mių!

PHILLIPS 
r Miik .
of Magnesia

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

- Visos Šalies Pirmenybė
The COACH ' *

*585 1928 m.!
The Tourląg $AQC 
or Roadater .. i 
The Coujpe.. *595 

The4-Door

The Convertlblo 
Snort
Cubriolet ... 0 /3 
The )triperiai 1 C

Vdhty $520 

(Chas«i«Onl-y)
Light
Delivery .... J l J 

(Chassis Only)
Ali prices f. o. b. Flint, 

Kilchigan
Cirkeli Chevrolet 
Delivercd Prlees

They include thc low- 
ut lundlinu ar.d &• 

ngneiiig cnarge* 
avalLble.

Nors Didesnis ir Geresnis 
Chevrolet teikia gražumą ko
kio nemanyta galimu žemos 
kainos automobiliuose... nors 
jis teikia ypatybes pažengu
sia dezaino ir pilnumą deta
lių, kokių reikalauja pasaulio 
puikiausi automobiliai... vie
na iš pamatinių priežasčių jo 
pastebėtino pasisekimo yra jo 
nepaprastame veikime — taip ’ 
lygiame, taip stipriame ir taip 
patekimai ištvermingame, kad

jis stačiai sužavėjo daugiau 
kaip tris ketvirtadalius milio- 
no pirkėjų nuo sausio 1 d.!
Ateik ir pasivažinėk šiuo sen
sacingu automobiliu! Važiuok 
juo tiek ilgai ir tiek toli kiek 
nori — susigrūdime, ar ant 
kelio. Mes žinome, kad jus 
pasakysite, jog jokis kitas au
tomobilius visame pasaulyje 
negali duoti jums tiek daug— 
už taip pastebėtinai žemą kai* 
ną!

Atlankyki! arčiaus j Chevrolet Vertelgų
Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas kitus 

Chevrolet vertelgas, Reikalaukit lietuvio pardavėjo
SOUTH

<. L. Crnwford Motor Hale* 
03!il Co 11 :i ne Oro v c Avė. 

Wltte Motor Nnlee 
Blue aluiul, III.

Schuller & Ilafner Chevrolet Co. I
4741 Cottace Orove Avė. Spooncr Motorą, Ine. Ilurvey, III. 

McManus Motor Šalna 
0711 S. Wentern Avė.

Michigan Avė. Chevrolet- Co.
£234 S. Michigan Avė.

Nieburger Chevrolet Company 
7744 Stony laland Avė.

A. J. Ooaterbeek Motor Co.
7041 S. Halated St.

Urme Hroa. & Sheeta Motor Co.
0022 Cottage Grove Avet 

Superlor Motor Halea 
,«M3 8. Halated St.

Help Chevrolet Company • 
8622 Coinmerclal Avė. , 

Warme Motorą, Ine. 
Chicago llelghta, III.
Young & Hoffman 

1700-11 W. OOth St.
Argo Motor Company 

0211-10 Archer Avė., Argo, III.

SOUTH— (Cbntlnued) 
Ashland Avė. Motor Salea 
0436-42 8. Aahland Avė. 

Normun M. Barron Chevrolet 
Halea 

2330-43 W. lllth St. 
Bau man Chevrolet Halea 

3S1G-2O Archer Avė. Caley Brothers 
10688 8. Michigan Avė.

NORTH 
Uptown Motors Corporation 

4800 Broadway 
Weaeott4iehon!au Company, Ine. 
1240 Chicago Avė., Kvanaton 

Alhany Park Motor Halea 
3102 Latvrence Avė. 

Blameuaer-Egan Chevrolet Salea 
Nilee Center. III. 

Dea 1‘lalnea Motor Co.
Dea Plalnea, III. 

Mihvaukee Avenue Motor Salea 
2004 Mllwaukee Avė.

WE8T 
Smart Chevrolet Company 

La G range, III.
Dea Plalnea Valley Motor Salea 

Lemont, III.

WE8T— (Contlnued)
Weat Auto Halea 

2632 Waahlngton Blvd. .
DrIJe Motor Salea 

6028 Rooaevelt Koad. Oak Park 
George W. Ourat Chevrolet Co. 

741 W. Jackaon Blvd. 
Elmwond Park Motor Co. 

Elnnvood Vark, 111. 
Flvek’a Hale* A Service 
2432-40 H. Kedaie Avė. 
Keenan Chevrolet Halea 

0323-25 W. 22<i Ht., Cicero, III. 
King Motor Halea 

Mayvvood, III.
Lewia Ąjito Halea 
3400 Ogden Avė. 

Mnrray Hervlce & Motor Co.
652 Madinon St., Oak Park, III.
Kay O’Connell Motor Company 

4625 W. Madinon Ht.
Harry M. Keld Motor Company 

5810 W. North Avė. 
Rooaevelt Motor Salea 
3838 Rooaevelt Road , 

.R. Al N. Motor Halea 
6827 T OjJden Avė.. Berwyn

Tavim- Chevrolet Salea 
Melroae Park, 111. 

, E. II. Fleck & Company 
Hlnadale, IlUnoia

w
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Entered a* Seeond Clas* Matter 

March 7th', 1914, at the Port Office 
of Chicago, III, andai the aat of 
March 8rd. 1879.

drovi, 1739 So. Halited St, Chicago, 
I1L — Telefonai! RooMvelt 8500.

Vislaakymu kala*!
ChieagoJ* i—• paktui

Matam* —------ 
Pusei metą_________ _Z-
Trim* mkneriam* 
Dviem minesiarit 
.Vienam mkneaiui 

Chicagoja per ilneiiotojuil
Viena kopija - . - ----
Savaitei - - - - , t - - 
Mlneakl —-- ---------------

Suvienytose Val*tijo*e, m Chicago- 
paltui 

Metam* -------
Pusei metą __
Trim* mknealam* 
Dviem mkuesiam* 
Vienam minėsiu!

Lietuvon ir kitur1 uisiaaiuoMi 
[Atpigintai i

Metam* 
Pusai metą

>8.09 
4.00 
2.60 
1.50
.75

18c
7k

>7.00
8.50
1.75

.75

>8.00 
4.00 
2.4G

Pinigu* reikia *i«*ti palto Money 
Orderi* kartu n ui*akyma«

i DERYBOS BUS ATNAUJINTOS

Kaip vakar buvo pranešta “Naujienose”,, telegra
moje iš Genevos, Lietuvos ir Lenkijos delegatai Tautų 
Sąjungos suvažiavime sutiko pradėti iš naujo tiesiogi
nes derybas tarp lietuvių ir lenkų. Deryboms laikas pa
skirtas lapkričio 3 d.; vieta — Karaliaučiuje.
f Tai reiškia, kad nuo prižadų, kuriuos pereitą gruo
džio mėnesį p. Voldemaras davė Tautų Sąjungos tary
bai, išsisukti jau nebegalima. Visa, kas Lietuvos val
džiai dabar palieka, tai vartot atidėliojimo taktiką. Bet 
tai yra grynai defensyvė taktika ir iš jos vargiai gali
ma laukti teigiamų rezultatų.

hoteliuose. Klausimas, iš kur tam visam atsirado pini- 
gų? .. .. • -Z

Angliakasių unijos lokalai tų “delegatų” nerinko, 
tai kas jų keliones apmokėjo? Komunistų agitatoriai 
tvirtina, kad tame “unijos gelbėtojų” suvažiavime at
stovaujama daugiausia patys biedniausieji darbininkai, 
kurie jau seniarnetekę darbo — ar tai dėl streikų,, ar 
dėl užsidarymo kasyklų -\jr kurių šeimynos tik ąčiu 
pašalpoms galį atsiginti nuo bado. Aišku, kad jiems to 
suvažiavimo išlaidos butų nepakeliamos.

United Mine Workers of America vice-prezidentas 
Philip Murray šitą misteriją aiškina taip:

“Man praneša, kad šitos konvencijos finansa
vimui ir delegatų kelionėms pinigai buvę paimti iš 
Nacionalio^rpainierių šelpimo komiteto iždo.” 
Murray tvirtna, kad 14 unijos lokalų, kurie pra

džioje buvo prisidėję prie “Save the Union” judėjimo, 
bet paskui atsimetė nuo jo, padarė bendrą pareiškimą 
raštu, jogei komunistinis mainierių šelpimo fandas var
toja surinktąsias aukas visai ne tiems tikslams, kuriems 
jos yra paskirtos, bet komunistų propagandai.

Jeigu ne iš to šaltinio buvo paimti pinigai “Save 
the Union” 'suvažiavimui, tai iš kur?

■■
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pie Įvairius

Statistikos keistenj^čZ
— Philadelphijos 

skandalas
savo rankų iniciatyvų kovoje dėl Vilniaus, kurių buvo 
pradėjęs išvystyti Sleževičiaus kabinetas, kai jisai pa-

opinijų, o lenkai turėjo gintis. Dabar gi yra atbulai: 
lenkai spaudžia Lietuvų.

1920 m. įvyko Jungtinių Val- 
darė nepuolimo sutartį su Maskva. Tuomet Lietuva ga- stijų gyventojų surašinėjimas. 
Įėjo kaltinti lenkus ir mobilizuot savo pusėje pasaulio, Prieš kiek buko tapo paskelbti

Į to surašinėjimo statistikos davi
niai.

Visokie statistiški tyrinėjimai
Matyt, kad p. Voldemaras bandė šį kartą pasukti yra įdomus ir turi didelės vertės 

savo diplomatijos liniją j Sleževičiaus vėžes, nes jisai, tik tada, kuomet jie yra tikslus 
kaip sako telegrama, “proponavo, kad Vilpiaus proble- (ir jais galima pasitikėti. Statis

tinė medžiaga laike surašinėji
mo yra renkama tokiu budu: gy
ventojai atsako į tam tikrus

mai diskusuoti butų sušaukta tam tikra tarptautinė kon
ferencija, kntioje turėtų dalyvauti ir sovietų Rusija.”

• • * 0 i • • 0 VvHVvJdl ClVM<ll*V £ ICUll vlill Ui o

Labai geras sumanymas, tiktai paduotas be jokio pri- plausimus, kuriuos jiems užduo
rengimo. Argi galima tikėtis, kad Tautų Sąjungos bosai 
ims ir be niekur nieko pritars tokiam planui, pavesda- sakymai į klausimus yra rekor- 
mi j Lietuvos-Lenkijos ginčą kištis Rusijai, kuri nėra | (,u°j;imi specialiai primestuose 
net Tautų Sąjungos narys? , istaHsUkai

Suprantama, kad Londono ir Paryžiaus atstovai tą ^uos sa 
propoziciją atmetė. Jie nebūtų jos atmetę, jeigu jie butų spaudai, 
priversti ją priimti. O tai butų įvykę tiktai tuomet, kai 
Lietuva butų iš anksto susitarusi su rusais šituo keliu klausimus (su -mažais 
eiti prie Vilniaus klausimo sprendimo ir užtikrinusi ši- “ ilik
tam planui kaip galint didesnio skaičiaus kitų valstybių!kur atsakymai daugelyj atvejų 
pritarimą. Vargiai yra pagrindo abejoti, kad tam suma- yra neteisingi ~ tai moterų am- 
nymui butų buvusios palankios Pabaltijo respublikos žiuš.
(Latvija, Estija ir Suomija) ir skandinavų valstybės, — . Paskutinis Amerikos gyventu 
tik, žinoma, butų reikėję ilgo ir intensyvaus pasidarba-P1’ c<j“za^ Ldaj kuo aiškiausia 
vimo Lietuvos pusėje. Reikėjo tam sumanymui būtinai amžiaus moterys paprastai sle- 
gauti iš anksto ir Vokietijos paramą ir per vokiečius da- pia savo metus.
ryti spaudimą į Austriją, Šveicariją ir kitas nefrancu- 
ziškos orijentacijos šalis.

da valdžios paskirti žmonės. At-

Vėliau spesialistai 
tinkamai sutvarko 

sąrašus ir prirengia juos

Bendrai imaįdį, atsakymai j 
išėmi-

pasitikėti. Bet yra viena sritis,

t i” ir neslėptų savo metų* tai jo
kio prieauglio nebūtų.

Statistikos duomenys rodo, 
jog vyrai tuo žvilgsniu yra ne
palyginamai teisingesni: jie sa
vo amžiaus neslepia. Žinoma, y- 
ra ir išėmimų, bet nedaug.

Butų klaida manyti, kad vien 
tik amerikietės taip daro. Sve
timtautės irgi turi metų slėpi
mo silpnybę.

|domu pažymėti, kad skaičius 
moterų nuo 20 iki 24 metų am
žiaus viršija to pat amžiaus vy
rų skaičių ne tik tąrp grynų a- 
merikiečių, bet ir tarp ateivių. 
Ir tai nežiūrint to fakto, kad vy
rų Amerikoj yra daugiau nei 
moterų. Ypač žymiai daugiau 
vyrų yra tarp ateivių. Iš to ga
lima spręsti, kad ir ateivės mo
terys, kurios turi daugiau nei 
24 metus, stengiasi “atjaunėti,” 
įsi rašydamos j jaunesniųjų gru- 
PV’Vadinasi, metų slėpimas yra, 
taip sakant, tarptautiškas reiš
kinys. Metus slepia ne tik ame
rikietės, bet ir kitų tautų mote
rys.

$ 
r ■
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Ketvirtadienis, rūgs. 13, ’2S
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Tapo padaryta desėtkai kratų ir 
suimta daugybė butlegerių. Pro
kuroro ofisas turi jau surinkęs 
labai įdomių faktų. Viena mun- 
šaino dirbtuvė sumokėjusi po
licijai už “apsaugojimų” $29,400 
bėgiu vien tik penkių mėnesių. 
Policijos viršininkams (kapito
nams Jr leitenantams), esu, bu
vo mokama po 800 ir daugiau 
dolerių į mėnesį. Viename Phi
ladelphijos bankų stambieji but- 
legeriai turėjo pasidėję $9,500,- 
000, o kitame — $2,000,000.

Butlegerystė Philadelphijoj, 
sako prokuroras Monagham, bu
vo virtusi stambia pramone, ku
rios apyvarta siekė milionus do
lerių.

O butlegeriai, kaip žinia, ne
gali apsieiti be gengsterių, ku
rių pareiga yra saugoti savo po
nų interesus. Kadangi įstaty
mai neapsaugoja butlegerių rei
kalus, tai jie turi 'savo įstaty
mus. O tie įstatymai yra tokie: 
jeigu kas tau pastojo kelių, tai 
tu jį pašalink.

Nuo sausio 1 d. šių metų iki

ko 88 žmogžudystės. Daugelis 
tų žmogžudysčių buvo pasėka 
tarpusavinio karo tarp butlege
rių.

Tie faktai sakyte sako, jok 
kiti Amerikos didmiesčiai per 
daug negali smerkti Chicagos, 
— jų rekordai irgi pusėtinai 
blogi.

Mažai J,aip pat gali būti vil
ties, kad Philadelphija bus “ap
valyta.” Visas tas triukšmas 
greičiausia^daroma dėl svieto 
akių. ' '• —K. A.

Skaitytojų Balsai
Tylinčio žodis j visuo

menę

H ? n.

< . I.

. I Pacific and Atlantic i’hoto]

Emilio Portis Gil, Meksikos 
vidurinių reikalų ministeris. 
Numatoma, kad jis bus seka
mas Meksikos prezidentas.

kad IJcarstas atidengdavo Ang
lijos politiškas paslaptis; bet 
nuo 1926 metų ir įkarstąs ir 
jojo samdininkas Arthur Bris
bane tapo Anglijos politikos 
šalininkais. Laike pasaulinio ka
ro ir iki šių dienų Washingto-

Nauji Modeliai 
Radios

Pirm negu pirksi radio, 
pamatyk w pas Budriką, 
kur yra pilnas pasirinki
mas ir užtikrinta vertė.

Jos. F. Budrik, Ine.
341J-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705
t

R r~-=(
GYVENIMAS

Mėnesini* žurnalai 

900 W. 52nd Street 
• CHICAGO

y

Paimkime grupę moterų ame
rikiečių, kurių tėvai buvo ame-

Tuo budu butų buvusi prirengta, dlirva Voldemaro !^1U!™ J<m' 
reikalavimui. Jisai tuomet butų galėjęs pareikšti Tautų tų amžiaus. Cenzas rodo, jog to- 
Sąjungai: Štai, kaip mes norime išrišti tuos ginčus, ku- kių moterų 1920 m. Amerikoj 
rie šiaur-ryčių Eurėpoje grasina pavojum tarptautinei buvo 2,629,889. / .
taikai, ir jūsų pareiga, kaipo pasaulio taikos saugotojų/ Gyventojų surašymas Ameri- 
dabar priversti lenkus priimti musu pasiūlymą. Musu yla (kllomas kus (lch!niti 
propozicija yra teisinga, kadangi mes siūlome suteikti m papyol6 į 20—24 metų grupę, 
balsą Vilniaus klausimo sprendime visoms tiesioginiai 1910 m. turėjo būti 10__ 14 me-

suinteresuotoms šalims. Ir kaip tuomet Tautų Sąjunga tų amžiaus grupėj. Per dešimtį 
butų galėjusi tokiam sumanymui priešintis? Jeigu ji pastarosios 
butų nepritarusi Lietuvos reikalavimui, tai ji pati ant clus tu5e^. sumazetl- Mirtingu-. 
savęs butų pasiėmusi atsakomybę dėl Lietuvos su Lenki
ja nesusitaikymo.

Šitaip prisirengti prie 
lenkus Lietuva butų turėjusi pakankamai laiko, jeigu 
ji butų šitoje pakraipoje nesiliovusi veikti po Maskvos 
sutarties pasirašymo. Bet tautininkų valdžia, deja, Sle
ževičiaus pradėtąjį darbą metė j šalį, o pati nesugalvo
jo nieko naujo, — išimant “Plečkaitį”. Reikia pripažin
ti, kad Voldemaras yra gabus kalbėti, bet iškalbingu
mu dar nebuvo laimėtas nė vienas diplomatinis mušis. 
Geriausi diplomatų sumanymai, jeigu jie nėra paremti 
tam tikromis realėmis pajėgomis, nueina niekais.

Kada dabar Lietuvai vėl duota progos truputį “att- mas daiktas, negalėjo būti. Prie- 
sikvėpti”, iki prasidės naujos derybos su lenkais, ar Lie- anglis įvyko tik ačiū tam, kad 
tuvos liaudis nesusipras ir nepaims į savo rankas tą 
be galo svarbų jos ateičiai reikalą? Kodėl nešaukiamas 
seimas, kuris galėtų prabilti visos tautos, vardu?..

■grupės skai-

štai tos priežastys, kurios neiš
vengiamai turėjo sumažinti mi- 

diplomatinės atakos prieš nimą grupę.
Bet tikrumoj atsitiko tikras 

stebuklas. 1910 m. mergaičių 
nuo 10 iki 14 metų amžiaus bu
vo užregistruota 2,623,627, o 
1920 m.„ t. y. desėtkui metų 
praslinkus, moterų nuo 20 iki 
24 metų amžiaus užregistruota 
jau 2,629,889. Tokiu budu skai- I 0

. čius moterų (kurios 1910 m. bu- 
1 vo 10—14 metų amžiaus) 1920 

m. užaugo 6,262. To, supranta-

Iš KUR JIE PAĖMĖ LĖŠŲ?

• { savo “Save the Union” konvenciją Pittsburghe 
komunistai surinko keletą šimtų “delegatų” (sako, apie 
600) ir, kaip jų spauda skelbia, rengėjų buvo numaty
ta, kad ji tęsis ištisą savaitę. “Delegatai” apsigyveno

amerikietės turinčios daugiau 
nei 24 metus, “atjaunėjo,” su- 
mažindamos savo amžių.

Palygindami 1900 ir 1910 m. 
statistiškus davinius, mes taip 
pat randame panašų kurjozą. 
1910 m. skaičius mergaičių nuo 
10 iki 14 metų buvo mažesnis, 
negu 1910 m. skaičius moterų, 
turinčių 20—24 metus amžiaus.

Suprantama, tai nėra galimas 
daiktaš. Jeigu moterys tam tik
ro amžiaus nebandytų “atjaunė-

puritani z m o 
is kilo 
ikraš- 

čiai skelbia sensacingas žinias 
apie to miesto butlegerius ir 
gengsterius.

Prieš metus laiko įvyko mies
to administracijos rinkimai. Ma
joru tuo laiku buvo Freeland 
Kendrick. Jo oponentas Harry 
A. Mackey, dabartinis majoras, 
kaip paprastai daroma, stengėsi 
iškelti aikštėn visas senosios ad
ministracijos ydas. Vienoj savo 
kalbu jis pareiškė, kad prohibi- 
cijos laužytojai sumoka policijai 
tūkstančius dolerių. Esą, bile 
saliunininkas už $200 gali pa
pirkti policijos leitenantą. Pa
prastam poliemonui nereikėjo 
nei tiek mokėti. Tuo laiku Phi
ladelphijoj buvo 13,000 saliunų 
kurie turėjo laisnius pardavinė
ti minkštus gėrimus. Tačiau be
veik visi tie saliunai pardavinė
jo ne tik minkštus, bet ir “kie
tus” gėrimus. \

Užimdamas majoro vietą, 
Mackey pasakė kalbą. Kalbos tu
rinys buvo maždaug toks. Triuk
šmingų kratų nepūs daroma. 
Vienok prohibicijos ir kitokių į- 
•statymų laužytojai bus imaiąįjį 
nagą be pasigialėjimo.

Pirmiausia Mackey “supurtė” 
policijos departamentą.’ 3,800 
poliemonų ir leitena'ntų tapo iš
kelti iš vienos miesto dalies. Tai 
buvo daroma tuo tikslu, kad nu
traukti esamus ryšius tarp poli
cijos ir butlegerių.

Praėjo 8 mėnesiai. Butlege
riai apsiprato ir be, jokios bai
mės varė savo biznį. Tatai at- 
kartotinai pabrėžė vietos laik
raščiai. Mackey suprato, jog rei
kia kas nors daryti, nes kitaip 
jis nustos įtakok Policijai buvo 
duotas įsakymas apvalyti mies
tą nuo butlegerių ir gengsterių.

Dabąr tas yąlymas prasidėjo, vadinami

Philadelphjoij 
tvirtovėj, šiomis diei 
didžiausias triukšmas.

Kelloggo “amžinos taikos su
tartis”, tai Anglijos politikų 
slaptai padiktuotas raštas (bM. 
Jungtinių Valstijų vardu vei
kiamas), kad apsaugojus britų 
imperijų nuo pairimo. Tuoj po 
1914—1918 m. pasaulinio karo, 
tautų apsisprendimo ir laisvės 
idėjai pradėjus įsikūnyti, Ang
lija visur slaptai ir atvirai vei
kė prieš šitą demokratybės idė
ją.

Anglijos visuomenę, su paly
ginamai mažais išėmimais, fa- 
natingai išauklėta savus dinas
tinius ir “dirbtinius” lordus- 
aristokratus beveik dievinti. 
Anglijos spauda savąjį karalių 

 

labiau negu Dievą garbina. Ka

 

ro vadams reikalaujant, Angli/ 

 

jos liaudis savo gyvybę aukoja 

 

Anglijos imperijos p^aikymui.

Pasauliniam karui pribaigus, 
buvo spėjama, kad klaikui slen
kant, ir Anglijos kabina nueis 
muzejun, kur Austrijos-Vengri
jos, Rusijos ir Vokietijos į<ad 
atsidūrė. Kad demokfatybės 
obalsius Anglijos imperijos ri
bose galutinai nuslopinus, Ang
lijos gudrieji politikai sugalvo
jo apsidrausti užsieniuose, už 
imperijos ribų. Taip esant, Ang
lijos lordai mano namie ir viso
je savoje imperijoje su demok- 
ratybės šalininkais* lengvai ap
sidirbti. “Skęstantis ir už skus
tuvo griebiasi”, sako patarlė, 
tai ir Anglijos imperialistai in
triguos prieš baltgųdžių ir uk
rainiečių apsisprendimo ir de
mokratinės idėjos pastangas. 
Pripažinus laisvę baltgudžiams 
ir ukrainams, to pat reikalaus 
ir Azijos gyventojai, ir Afri
kos būrai, ir kiti, ko Angli
jos lordai labai nenori, nes iš 
visų pasaulio kraštų sustotų 
auksas plaukęs Londonan, tai 
butų galas Anglijos aristokra
tijai.

Per j Jungtinių Valstijų į val
džių patekusių politikų gremez- 
diškumą Anglija gali savas in
trigas lengvai iki laikui paslėp
ti. Laike pasaulinio karo (1914- 
1918) Jungtinėse' Valstijose 
anglų kalba leidžiami laikraš
čiai, apie 80% skaitlyje, tarna
vo Anglijos reikalams. Dar tuo
met Hearsto laikraščiai buvo 

geltonais” už tai,

liaujantieji žmonės.
Neužmirškime Chicagos mū

ro Wm. Hale Thompsono poli
tinės kovos su Anglijos agen
tais, veikiančiais Anglijos nau
dai per Amerikos viešąsias mo
kyklas ir net universitetus. 
Thompsonas, rinkimuose savo 
tikslą atsiekęs, nutilo, o Ame
rikos vaikų anglinimo budai 
mažai sutrukdyti, kaip ėję, ei
na tolyn.

Kelloggo iš Paryžiaus i “lais
vą” Airiją apsilankymas, o 
vengimas Londono prieš sugrįž- 
taht j Washingtoną rodo, “iš 
kur vėjas pučia”. Tai menko po
litiko “gudrybė” — anot rusų 
patarlės: “Ty na menia, golub- 
čik, nepodumai”.

“Labdarybė prasideda na
mie”. žiūrėkime, kaip Washing- 
tono valdžia elgiasi Nikaraguo- 
je!/Svetimoje “laisvoje” valsti
joje šeimininkauja, šimtais, net 
tūkstančiais nikaragiečius už
mušinėja. ‘

Anglijos darbininkų organi
zacijų vado į Jungtines Valsti
jas su prakalbomis neįsileidžia, 
o prince ,of Wales net kojas 
aukštyn užvertusį fotografuo
ja, visur laikraščiuose atvaiz-Į 
duoja ii’ stato Amerikos pilie
čiams už idealą. Vengrų patrio
to grovo Karolyi nė jojo pačios 
per daugelį metų visai į Ame
riką neįsileisdavo; nūn kelioms 
dienoms grovui Korolyi lęido 
atlankyti- tulus asmenis, bet 
detektyvai dabojo, kad tasai 
vengras viešai nė žodžio nepra
biltu. Mat, pramatoma, kad 
grovas Korolyi nekalbės taip, 
kaip Ahglijai patinka.

Amerikos , piliečius Anglija 
prižiūri, it savos kaimenės avis. 
Kas nori, kad VVashingtono 
valdžia su juo švelniai apsieitų, 
turi ją iš Inksto. įtikinti, kad 
Anglijai bus palankus, tai tuo
met gaus leidimą į Amerikos 
piliečius kalbėti.

Mano manymų, reikėtų vi
siems tarti savo žodį drąsiai ir 
tolinus anglams nesiduoti, kad 
mus “už nosies vadžiotų”.

—Tylintis.

z

Prenumerata metam* $1.50
Pusei metą _________ $1
Kopija —..........  10c

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.

DUOKIT 
PATAISYT

kaip

$1
$7.50
$1.50

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dant)

Tiltelių darbas taip, pigiai 
$4 už dantj.

Užpylimas taip pigiai kaip
Pleitos taip pigiai kaip
Fleitos pataisomos už

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists \ 

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

Turėjo visur skausmus ir 
negalėjo valgyti '

P-n.iH Stanley Joniuko, Brooklyn, N. 
turi papasakoti trražii> istorija, kftip jis 
gavo savo sveikuti), 
kiekvieni) žodį: ••prieš 
Tolio, afi negalėjau valgyti, 
skausmus, taipgi <li<lol| 
Uvartojuu vieni) bulei) Nuga-Tono ir dabar 
Jaui'iu gerai ir ilrodail gerui. Aš sveriu (i 
svarus daugiau 
yru puikios gyduolės.
duoju Nug i Tone visiems *<avo druugiiius ii' 
dfjcuvoju jums už gert) padarynu) dėl nia 
nes”

Virš milionus vyrų ir moterų vartoja 
Nugn-Tone, ir jeigu jus paklaustunflh kiek
vieno iš jų, jin luiveik kiekvienas atpasa- 
kotų nanašli) intoriji). Nugu-Tono yra 
nuo prasto apetito, nevirškinimo, 
dūriuose, raugėjimo, neveiklių Inkstų, kepe
nų, pūslės, silpno nervų, silpnų 
niji) organų, galins skaudėjimo, 
praradimo svarumo, 
prasto miego ir panagi) trobelių. 
Nuga-Tohe ir pastabėkit 
Jus galit gauti jas kur 
pardavinėjamos, 
jų, reikalaukit, 
olsello vaistinės.

t

Dykai Patarimas
Teikiama* Sergantiems žmonėm*

Pasitarkite su Dr., B. M. Ross, at
sakančiu spėcialistu. Jis turi tris
dešimtį metu pasekmingos prakti
kos gydyme J chroniškų ir užsisene- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas, reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptoj 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu, gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti h- visai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilanlykit de] pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M
... - . .

Atai Ji yra—skaitykit 
vartojiin:) Nuku- 

vlqnr turėjau 
ftinlti’H degintiui).

Kerai. Aš uvėriu 
manau, kad NUKu^Tonc

Aš tikrai rekoiuen-

geros 
gllKl) vi-

HViirbi-s- 
Kvidgnllo. 

nUHilpnėjimig 
Bandykit 

puikina pas< kmes. 
tik gydtlolėa yra 

<l''i jūsų M-rlrJga ijeturi 
kad jis užsakytų jums iš

nuirę vyrai

oss
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Inikito elevatorių iki peųkto aukšto. Vyrų 
priėmimo kambarys 500,- Moterų f>OH. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 va
karo. Nodėllomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. l’anedėiyj, Serodoj ir Subatoj nuo i O 
ryto iki K valandai vakare.
Dvidcšimtis penki metai tanid name

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Marųuette Park Chicago neišdžius PRANEŠIMAI

Town of Lake
Ties 46-ta gatve ir Ashlahd 

avė. autas užvažiavo ant Huita- 
do Raymond, gyv. 1114 E. 14 
st. Iluitado kelias sužeistas. Su- 
žvistnsis nugabentas j German 
Deaconese ligoninę. Auto šofej 
ris Edvardas Bakus, 8348 
Marshfield avė.

So.

šiomis dienomis pradės kel
ti aukštyn gelžkelį nuo 70-tos 
gatvės iki 79-tos. Iki šiol, mat, 
taip Western avė., kaip kito
mis gatvėmis važiuojant, rei
kėdavo važiuoti per geležinke
lio bėgius. O kadangi trafi- 
kas tomis gatvėmis būdavo 
didelis, tai jis labai susitruk- 
dydavo. Kai geležinkeli 
tai n<Lxrei kės stapiMol i 
žiavus jį.

Bet Marųuette Parko
linkės gyventojai, ypač

Pasak VVilliam E. Johnsono, 
per ateinančius porų tūkstančių 
metų jus visuomet rasite Chi- 
cagoj vietų, kur galėsite išsiger
ti. O Johnson yra viena stam
bių antisaliunų lygos veikėjų.

iškels

Bridgeport
Sužeistas darbe lietuvis

S. Punevičius, Jaunų Lietu
viu Tautiško Kliubo sekreto
rius, gyv. 3220 So. Union avė., 
tapo sunkiai sužeistas, 
vėje ant 
šmotas.

jo užkrito
Dirbtu-
geležies

bridgeportietis
;sekinadien|

sumanė 
atlankyti

Geras 
pereitą 
Tautiškas kapines — sielai su
raminti. Atlankė. Liūdnos min
tys pagavo jį bežiūrint į pa
minklus ir kryžius — vienintelį 
ženklą, kad tie, kurie čia ilsisi, 
irgi gyveno kadaise.

Musų pilietis nusitarė suras
ti linksmesnių vietų, išvaikyti 
liūdnas mintis. Surado tokių 
vietų — ir vieną, ir kitą, ir tre
čią, ir daugiau. Liūdnos mintys 
išsisklaidė kaip durnai padan
gėj.

Tik važiuodamas namo brid- 
geportietis pastebėjo, kad din
go jo $100 pinigais ir laikrodė
lis. Ir vėl liūdnomis mintimis 
sugrįžo jis Bridgeportan.

—Kep.

apie- 
nuo- 
pasi- 

rupinti, kad dėl iškėlimo ge
ležinkelio jie nepasiliktų už
daryti kaip kokioj skrynioj 
(bakse). Kitaip sakant, jie tu
ri pasirūpinti, kad butų pa
daryta juo daugiau tunelių. 
Tai yra svarbu savasties ver
tės palaikymui tokioj aukštu
moj, koki yra šiandien arba 
kad ji galėtų kilti.

Taigi šiandien vakare Huo- 
reikalu įvyks mass-mitingas 
adresu 7131 So. VVestehi avė. 
Visi apielinkės gyventojai, o 
ypač nuosavybės valdytojai, 
yra kviečiami dalyvauti.

Apart to, susirinkime bus 
iškeltas klausimas, kaip pada
ryti apielinkę restrieted.

Reporteris
____________________________________________ i

ŽAISMCSE
Buvo labai karšta diena, žaisma- 

vietė buvo kimštinai prisikimšusi 
žmonių. Vienoj vietoj stovėjo bure; 
lis drauirų, kurie šoke žniclimų. Urnai 
vienas pradėjo keikti karStj. Bet 
kitas ii pertarė: “Kam keikti karš
tį? Juk jis yra tau naudingas. Tu 
gerai išprakaituosi ir iš kūno išeis 
visos nereikalingos srutos. Tai y^a 
taip pat, kaip su tais cigaretais, ku
riuos tu rukai — Lucky Strike. Ci- 
garetai būna negeri iki jų nepakepi
nama, t. y. išimama aš jų nereikalin
gus dalykus ir tuo pagerinama skonį. 
Ir jus jausitės geriau, kai prakaitas 
išsunks nereikalingus iš jūsų kūno 
dalykus”.

Nėra abejonės, kad kepinimas ta
bako yra didelė pažanga cigaretų 
gamyboje.^ Didelis pasisekimas Lucky 
Strike cigaretų, kurie yra dirbami iš 
pakepinto tabako, yra geriausias įro
dymas naudingumo “kepimo proce
so”.

Atyda Mildos Teatro B-vės 
šėrininkams

Extra susirinkimas šėrininkų 
Mildos Teatro Bendrovės atsibus 
rugsėjo 30 d., Mildos Bendrovės na
me, 3140 S. Halsted St., 1 vai. po 
pietų.

Propozicija yra paduota pirkti 
namų mokant po $8 už šėrų. Siame 
susirinkime bus jūsų užduotis bal
suoti už Šia propoziciją parduoti 
namų ir likviduoti korporacijų, ar
ba prieš šių propozicijų.

Ateidamas susirinkiman būtinai 
atsinešk savo šorus. Yra labai rei- 
Iciilinfta. _____ _________________ _ _ _________
rinkimą. Sis yru paskutinis susirin
kimas.—-J. I*. Bwald, sekr.

840 W. 33rjl St.
Si mano Daukanto T. J. Kliubo mė

nesinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 14 d., 7:30 vai. vakare. Lietu
vių Auditorium svetainėj. Visi na
riai yra prašomi dalyvauti.

S. H. Dijokas sekr.

knd i>i'iL>utun>Ct i Ai susi-

Navickio čekių byla 
atidėta

Byla prieš A. Navickį, apdo
vanojusi savo draugus ir pa
žįstamus falšyvais 
po atidėta. Ji bus 
d. rugsėjo Ma.xwell 
me. Bukite visi ir 
Navickio parašytus
gu teisme nepasirodys kaltin
tojų, žmonių, kuriuos Navickis 
prigavo, tai toks nepasirodymas 
eis Navickio naudai. —Kep.

čekiais, ta- 
iššaukta *14 
stoties teis- 
atsineškite 

čekius. Jei-

Bridgeportas
Chicagos sandar iečiai rengia 

vakarienę, su programų, priė
mimui “Sandaros” administra
cijos, C. L. Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted st., rugsėjo 15 d., 7:30 
vai. vak. —Vaiguviškis.

MOKYKLOS NURBB, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TUR®- 

TU ŽINOTI MTA

KALBĖDAMA aukltssnCe mo
kyklos merginoms apie m me
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nurkė nasaki:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia atlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mankė 
itlnimaa ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nee Jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto* 

laukėtų kiek- 
Jos nepadarys

Jamas. Paimk 
' vieną vakarą, 
į nesmagumo.“

Nujol galit 
rint kaip Jus 
viena moteris

lininio

vartoti 
Jaučiatės, 

privalo

netlu* 
Kiek
iu. pU

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

Klozeto nutiltas įreng
tas. *13.AO. Pirkit epo 
musą oleello kainomis. 
Namų aptlldymo Įren
gimai parduodami leng
vais llmokfijlmale.
Peoplea Plumbing & 
Heating Supply Oo. 
400 Molvrauker Avė., 

461 N. Halsted 8t.
H'iymarkat 0076—0070

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Piknikas
A. Grigo farmoje

“LAKEVIEW”
įvyksta

Nedėlioję, Rugsėjo-Sept. 16 d., 1928 m.
Bus renkamas vardas Golfo Kliubui

Skiriama $100.00 prizų
Prizas $25.00 už sugalvojimą tinkamo vardo Golfo Kliubui 
šioje vietoje, kiti prizai už pasižymėjimus kontestuose. 
Pamatysite šią gražią farmą kurioje bus budavojamas 
Golfo Kliubas, pasišoksite įrengtame “Barn Dance” prie 
Stygų Orchestros, pasimatysite, pažuvausite ir vakare bus 
sukurta didelė ugnis gojalyj ant ežero kranto kur kepsime 
šviežius kiaušinius. *

Kviečiame visus ir visas. įžanga veltui.
Privažiavimas: iš Nortų Ogdcn Avė. ir Joliet Road (4) iki pri

važiuosite sainą LAKEV1EVV iš Šautų Archer Avė. iki Lement iš 
čia pasukite po dešinei per kanalą ir tėmykit sainę LAKEV1EW. 
Paklydę klauskite Peabody Horse Raiše Farm.

NEREIKIA PINIGU ĮMOKĖTI
2 metų išmokėjimui — lengvais mėnesiniais 

išmokėjimais
Dabar yra laikas įsitaisyti garu ar šiltu vandeniu 
šildymo įtaisas, savame name. Nekentėk dėl p ra s-' 
tų pačių arba fornl.su įdėdamas garo arba šilto 
vandens įmones j savo budinką, jus pridėsite 25 j 
nuošimčius verčios savo budinkui. Įtaisymas kaš-Į 
tuos daug mažiau, dėlto jus uždirbsite pinigų ant 
savo nuosavybės. Jus galite stebėtis iš to kaip 
mažai kaštuoja įtaisymas apšildymo įmonės jūsų 
budi::ke.

Mes vartojame geriausį materijolų, kokį galime 
gauti. Visi “Boileriai” yra aukščiausios verčios 
— padaras. • j

Neatidėk: ŠAUK KEYSTONE 4236, tai mes 
prisiusime musų inžinierių, kad suteiktų jums ap- 
rokavimą dovanai. Mes įtaisom visose dalyse 
miesto.

LANDSBERG HEATING
4955 N. Ridgeway Avė., Keystone 4236
---------------------------------  PASIŲSK KUPONĄ----------------------------------

co
Pavardė .
Adresas .
Telefonas

ONA STORAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Lietuvoj^ Antanavos vienkiemyj, 

Radviliškio parapijoj ir valsčiuj, Šiaulių apskrity i. Rugsėjo 15 die
nų 1927 metais. Gimė Dirvonokio vienk., Papilės parapijoj, Pane
munio valu., Rokiškio apskrityj.

Paliko dideliame nubudime Lietuvoj 2 sūnūs, Ramolda ir Vikto
rų ir 1 dukterį Pranciškų. Amerikoj paliko 3 sūnūs: Petrų, Domi
niką ir Vensislovą ir 2 dukteris: Adelę ir Albiną. 1 ''

Atsibus gedulingos pamaldos už vielionės sielų subrttoj, rugsėjo 
15 d., 1928 m., 7:30 vai. ryte, Apveizdos Dievo bažnyčioj. Meldžia
me visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti ant tų grau
dingų pamaldų.

Sakome tau mylima mamytę ilsėkis šaltoj žemėj, kol mes ne
užilgo nueisim pas tave.

Mes liekame visi nuliūdę,
DUKTERYS IR SUNAI.

Lietuviškas Politiškas ir Pašelpinis1 
kliubas laikys mėnesinį susirinkimą, 
penktadieny, rugsėjo 14 d., 7:30 vai. 
vak., 341 Kensinton Avė. Visi na
riai malonėkite pribūti, nes yra svar
bus reikalas, kas link susivienijimo 
kliubų aptarti yra kviečiamas kiek
vienas narys šilo kliubo.

J. J. Žlibinąs, prot. rašt.

Akių Gydytojai
Tel. Vieton 6279

DR. G.

BERNARD PETKA’S 
vynu APRfiDALŲ KRAUTUVĖ 

Užlaiko
Paskiausių rudeninių madų Portis 
Bros, skrybėlių ir kepurių. Wilson 
liros, marškinių ir naktaizų.

4171 Archer Avė.
Arti Richmond St.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 A.
C. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadienyj, rugsėjo 14 d., 
1928 m., 8 vai. vak., Unijos svetainėj, ! 
333 So. Ashland Blvd.

A. M. Kadsel sekr. i

PADftKAVONĖ
A. A. HELENA KEIDOšIUTfi
kuri mirė rugsėjo 6 dieną, 1928 
m. ir palaidota tapo rugsėjo 10 
d., o dabar ilsis Tautiškose ka
pinėse, amžinai nutilus ir ne
galėdama atsidėkavot tiems, ku
rie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams, dėkavojame gra
beliui Mažeikiai, kurs savu ge
ru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo ją į amži
nanti, o mums palengvino per
mesti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkavojame visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o lau musų mylimą He
leną sakome: ilsėkis šaltoj že
mėje.

Paliekam nubudę,
Tėvai Elzbieta ir Juozas 
Valužiai, Seserys ,ir Brolis.

JUOZAPAS STANIULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 11 diena, 3:30 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 43 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kapstačių kaime, Indrejavos 
parapijoj, Kauno rėdybos. Pali
ko dideliame nubudime moterį 
Mikoliną ir dukterį Juzefų 
Amerikoj, Kazimierą, Antaną 
ir seserį Barborą taipgi Ameri
koj, Lietuvoj motiną ir seserį 
Oną. Kūnas pašarvotas randa
si 1732 So. Union Avė.

Laidotuvės Įvyks rugsėjo 15, 
subatoj, 8 vai. iš namų į Ap- 
veizdos Dievo parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapo Stasiuiio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Duktė, Broliai 
ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus, Tel. Canal 3161,

FRANCIŠKUS 
ZAMBACEVIČIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 11 dieną, 1:05 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 67 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Su
valkų rčd., Rudos Jparapijoj. 
Paliko dideliame nuMhdime mo
terį „Veroniką, 3 sųfius: Bronis
lovą, Povilą ir Adolfą, 2 duk
teris: Marijoną Bacevičienę ir 
Rozaliją Petrulienę, 2 žentus: 
Joną ir Antaną ir marti Ona. 
Kūnas pašarvotas randasi 2906 
Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj rug
sėjo 15 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Franciško Zamba- 
cevičiaus gimines, draugai* ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti ; laidotuvėse ir 
suteikti jam paskųtihl/patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Žentai, Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 113S.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
2314 W, 23rd PI 

Chicago. III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.

Eoosevelt 2515-2516

Lieta vis Graboriss 
Balaamuotojas

ir

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

' Musų patamav i m a ■ 
I laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių. /

3307 Auburr^
< CHICAGO,' *Lu.

Avė.

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

J. F. Eudeikis Komp
FAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield
Tel. Lafayette 07^7 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. TeL Blvd. 3201

Avenue

8201

Cicero

Lietuvės Akušerės
Phono Victory 4952

: MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
Viriui Universal

Štate Bank

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

su
12

•u-

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victoiy 1115 
Baigusi akuše- __
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- V

gai patarnauja, 
visokiose ligo-1; 
se prieš gim- 
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- MF WIB
rnas, dar ir ki- Er 
tokiuose reika-E»į®M® 
luose moterims HF M 

ir merginoms, 
kreipkitės, o 
site pagelbą. Efl 
Valandos nuo 8^B^ 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai- vakare.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dali 

ai naujoj vietoj 
DR. VAITUSH.DR.

randa-

O. D.

LIETUVIS

Lanko
nois universitete. Grįš į ofisą 
subatoj, rugsėjo 15 d.

AKIŲ ___________ _

profesinį kursų Illi-

4712 Suuth Ashland Avė,
Phone Boulevard 7589

Lietuvi*
3265 So.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare
Nedėlioj nuo 10 iki 1

Akiu Specialinti

r 5'
. - ■  ____________ -—

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveaae 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

Res. Telenhone Plaza 8200

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akiui suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dykų egzaminavimų, pusė 
kainos, arba pcdleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, pcrleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji anie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai sgzamJBadja. Be skausmą 
. ištrauki mas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9 
4930 W. 13 St„ CICERO 

TeL Cicero 49

4649

OPTOMETRIST
Phone Boulevand 6487

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

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7826 

Re*., 6641 South Aibany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 5-8. NedėUoj 10-12 d.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 
Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 16 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CĄNAL 6464

DR.HERZMAN
lU Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinomas per 21 
m. kaipo patyręs gydytoja*, chirur
gą* ir akušeris.

Gydo staigia* ir chroniška* ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau-, 
siu* metodu* X-Ray Ir Kitokiu* elsk* 
tro* prietaisu*. t

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W. 18th St., netoli Morgan 39, 
Valandos: Nuo 10—12 pietą 11 

nv.o 6 iki 7:80 vai. vakare
Tel. Canal 3110 

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

■■ " f

Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirsrgaa 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maple’vood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Re*. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-v 1724 So. Loomi* Street

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Residonco Tel. Pairtas 6851

A. L Da vidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė.

5167Tel. Kenwood 
Valandos 

nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 6 iki ° —’ —’-----

apart šventadienio ir
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

Ofiso ir Res. Tel. Boulevaro 5918
DR. A. J. BERTASH

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

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milvraukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

■ ■■■ ■ ■—■■■ .1.—S .1 ■■■■■■ ■>— ■■■ —4

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

/ Ofisas
4729 Sosth Ashland Ave^ 1 laboą 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moterilkų, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. NedSl. nuo 10 iki 12 ▼. dieiM* 

Pfeone Midway 2880

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

6666 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. IU.

Res.

________Advokatai

A A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais • 
8241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčio* 
—. t

A. MONTVID.M. D.
1579 Mihraukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey fet.

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

Namų telefonas Brunswick 9597
Ultravioletui* šviesa ir diathermia

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 z vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nud 9 iki 6

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pid 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boalevard 1310

Val.i Nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 
vakarą, išskyrų* ketvergę , 

Hedėliomi* nuo 9 iki 12 ryte

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 lO iki 12 A. M.

JOHN B. BORDEN 
(Jok* Bagdžiena* Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 WeHt Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-1 
Telephone Roosevelt 9090 

Namą Telefonas Republic 960B

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St.

Įvairus Gydylojai
Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 919i

DR. A. A. ROTU
Rasas Gydytojas ir Chirarsas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofiaaa: 8102 S. Halsted SU Chicaga 

\ arti 31st Street
Valandha: 1--8 po piet, 7—8 vakar® 
Ntdiliomia ir Švtudad. 10—12 dieni

A. A.SLAKIS /
ADVOKATAS r

Ofisai vidurmiestyjl 
Room 1502 j

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų l'el.: Hyde Peik 8895

J. P, WAITCHES / 
f 

Advokatas
10756 So. Michigan Avc.

Tel. Pullman 5950 
, Namų TeL Pullman 6377

fornl.su


III A * AAA įsakė areštuoti Aiellos CHICAGOS!
ŽINIOS Policijos komisionieriaus pa-

Mokyklų lankytojų 
žiniai

kymą Chicagos policininkams 
areštuoti brolius Aiellos, italio- 
nus butlegerius. Įsakymas iš
duotas ryšy su užmušimu Tony 
Lombardo ir Ferrara.

ICLASSIF1ED AUS
Burns vakarinė mokykla 

prie Clifton Park avė., ir Ham- 
mond vakarinė mokykla, prie 
21st place ir California avė., 
nebus šį mokslo sezoną ati
darytos. Painokos svetimša
liams, kurios būdavo du<xla- 
mos praeity, šiemet 
damos Harrison 
High School.

Pietvakarių dalies
jai, Jcurie mano lankyti vaka
rais k lesąs anglų kalbos sve
timšaliams arba studijuoti ki
tus dalykus, turi užsiregistruo
ti Harrison trobesy penktadie
nio vakare, rugsėjo 14 d.

Visos vakarinės mokyklos

bus duo-
Technieal

gyvento-

NAUJIENOS, Chicago, PI.

Financial
Finansai-Paskolos

\ Ketvirtadienis, rūgs. 13, J28

ADVERTISEMENTS
* --------------- --------------- — ..... ... . ---------- --------„ ,

rugsėjo 17-tą.

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius Wm. 

F. Russell perspėja:
Penki šimtai ir penkios dešim

tys keturi asmenys tapo užmuš
ti, o 9,409 asmenys sužeisti nuo 
sausio 1-mos dienos iki rugpjū
čio 31-mos automobilių nelaimė
se. Tuo patim laikotarpiu 1927 
m. buvo užmušti 525 asmenys, 
o sužeisti 9,802.

Didžiausi šių skerdynių kal
tininkai yra greiti ir neatsargus 
važiuotojai. Važiuokite povai, 
kai matote, kad gatvėje randasi 
kūdikių. Pildykite trafiko sig
nalų įsakymus. Jei nėra signa
lų, naudokite sveiką protą.

Pėstininkai, savo pačių sau
gumui, per gatvę privalo eiti 
prie kampo, o ne bloko vidury. 
Pirm negu eisite per gatvę, vi
suomet sustokite ir pažiūrėkite 
j abi gatvės pusi, ar nėra pavo
jaus. Kai lipate iš gatvekario, 
tai pirm išlipsiant apsižiūrėkite, 
ar neatvažiuoja autas arba tre
kas, ir jei atvažiuoja, žiūrėkite 
ar sustos.

Photo higiena
sui e-“Kiek mes žinome, tai 

genys yra protavimo organas. 
Smegenys maitinasi tuo patim 
krauju, kuris maitina kitas kū
no dalis. Smegenys Jaip jau pa
siduoda ligoms, kaip ir kitos 
kūno dalys. Kiekvienas organas 
savu ypatingu budu parodo, kad 
jis serga. Liguisti smegenys pa
sireiškę betvarkiu sąmone, kle- 
jojimu arba beprotybe. Prižiu- 
rėkit savą kūno sveikatą, kad 
užlaikius sveiką protą”, sako Dr. 
Alex S. Hersshfield, valstijos 
alienistas.

Viešosios vakarinės mo
kyklos dykai

Viešosios vakarinės mokyklos, 
po priežiūra Chicagos Apšvietus 
Tarybos, yra atdaros keturis va
karus savaitėje — pirmadienį, 
antradienį, trečiadienį ir ketvir
tadienį. Pamokos duodama po 
2 vai. kas vakaras, pradedant 7 
vai.. <

Mokinama vyrai ir moterys 
skaityti, rašyti ir kalbėti angliš
kai. Taipogi yra pradiniai sky
riai tiems, kurie visai nemoka 
angliškai, ir kiti skyriai tiems, 
kurie mokinasi toliau.

Yra specialiai skyriai kiekvie
noje mokykloje tiems, kurie pa
darė prašymą tikslu gauti pilie
tiškas popieras ir rengiasi kvo
timams teisme. Patarimai dy
kai.

Didelis reikalingumas modisčių 
PieSimams ir darymui skrybėlių 
— moka aukštas algas. Mes pri

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 
i trumpą laiką. Mes mo

kiname dienoms ir va
karais. šauk arba ra- 

5'^ Syk dėl madų knygos.
FASHION MILLINERY SCHOOL

190 X State St. (lOth Fluor) 
Tel. Randolph 2718

JOS. F. KĄSNIUKĄ principalas

Educational
______________Mokyklos_____ _______

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus DES1GNING, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

— ■ A ■ ■■■II — I. U ...........

Mlscellaneous
įvairus

MES PERKAME senas drapanas, 
rakandus, namų baldus ir ką tik jus 
turite.

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Badcliff 7573 Office 7451 
Vcrnon Avė.

„ Business Service
Biznio Patarnavimas

KAPENTERYS, statytojas bunga- 
low, porčių. .Mes darome visokius tai
symus ir permodeliavimus. Atliekame 
visokį pataisymą.

VVAHLIN Atlantic 1872

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, i 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį dar-! 
bą mieste. Kedzie 5111.

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co. 

tfalevojam ir popieruojam. UšJat- 
com malėją, popierą, stiklui ir t t 

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČ1ON1S, Sav.

SKOLŲ TŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CIAIMS 
SERVICE BURBAU

Room 801 
168 W. Washington 

Main 4020

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
STEAM IIEATING 
garantuotas, 
patarnavimas

Tel. Canal 1269

HOT WATER & 
Darbas 

Geriausias 
2032 W. 18 St.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove j 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

sur.

TAISOM STOGUS, 3 taisymai 
Stogus sutaisom. Mes einame 

Darbas garantuotas. 
7752 Racine Avė. 
Tel. Triangle 5032

$4.
vi-

24 MĖNESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinierius ateis pas jus. Mes 

parduodam tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St.

Kampas Lake ir Halsted Sts

EXPERTAS RADIO 
TAISYMp

Muši) expertal patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Plaza 7420

po 6 vai. vakare Englevvood 2544

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “gamish- 
nient” teismą. įsteigta 1912 — 16 
metu patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

J0SEPH VILIMAS
N a m u Stoty m o
KONTRAKTORIUS

Ar Jum. Reikalingi 
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra “red 
tapė”.

HELBERG BROS.
Room 607 

192 N. Clark St.

Morgičiai pirmi ir antri 
8 nuošimčiai! padaromi | 24 

valandai.
Blusų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, 
MSS So. HaUtod St

Co.
MES darome 1, 2 ir 3 morgičluš. 

Eighteenth Bond & Mortgage 
1618 W. 18th St. 

L F. I)ankowski, pres. 
C. T. I)ankowski, ižd.

Pinigų 
kaip 

Šieno
Ant 1-nų 2-jų ir 3-jų metų 
duodami pinigai — 
2-antri (second) Morgičiai

Tik 4% komiso
Aprūpinimas

Trumpas 
Aiškus 
Greitas

Saukit Roosevelt 5373

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imame tegalį nuošim
tį. Pinigus gausite | 12 valandų. 
Indųstrial Loan Service 

1726 W. Chicago Are.. 
Kampai Hermitage Avė.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną '

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
i DNVESTMENT

CORPORATION
Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6788-6716

MORGIOIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių, Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St

Phone Carml 1678

Mes dirbame ir perka' 
me 1 ir 2 Morgičius .

| 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

Personai

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Situation Wanted
Darbo Ieško

JIEŠKAU DARBO — esu lietuvis 
41 metų amžiaus, bet silpnas svei 
kata, pertat sunkaus dirbtuvės dar
bo dirbti nejsigaliu. Jeigu kam bu
tų reikalingas darbininkas prie ne
labai sunkaus darbo - - bukite malo
nus duoti žinia j

Naujienas, 
Box 1127 \

Help Wanted—Malė
Darbini n ką Reiki a________

REIKALINGAS vaikas ’ prie išne
šiojimo “Naujienų” Kenslngton, III. 
Tėvai iš Kenslngton apielinkės, ku
rie norite, kad jūsų vaikas nešiotų 
“Naujienas” — malonėkite tuoj duoti 
žinią telefonu “Naujienoms”. Tel. 
Roosevelt 8500.

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinSjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti ' automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biski pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE . CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St, Chicago, III.

REIKALINGAS senyvas žmogus, 
katras negali dirbtuvėj dirbti, apžiū
rėti apie namus ir pagelbėti krautu
vėj. 2958 W. 38 St.

REIKALINGI karpenteriai, turi 
bul geri mechanikai, prie medinių 
namų statymo. Kreipkitės po 6 vai. 
Vakare. 2506 W. 69th St.

REIKALINGAS antrarankis bake
lis. Atsišaukit tuojaus, 10502 So. 
Michigan Avė. Roseway Bake Shop.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris dirbti na
mu darbą prie mažos šeimynos. Val- 
bis ir guolis. 2856 W. 39th PI.

REIKALINGA mergaitė i restau- 
rantą už veiterką, turi būt patyrusi. 
Atsišaukit tuojaus. Universal Restau- 
rant, 750 W. 3 Ist St.

REIKALINGA jauna merginA i 
grosernę, geras darbas, trumpos va
landos, gera alga. 3001 S. Union Avė.

Help Wanted—Male-Female

REIKIA vyrų ir moterų pardavi
nėti iš namų į namus ir į krautuves. 
Gera mokestis. Atsišaukite, 6215 
Wentworth Avė.

Furnishpd Rooms
PASIRENDAVOJA kambarys arti 

Sears Roebuck įstaigos, garu apšil
domas, maža šeimyna. 1256 S. Troy 
St. Imos lubos. P. Suveizdis.

For Reni
MARQUETTE PARKE

Rendon Storas tinkamas bile ko
kiam bizniui su 5 p. k. 2 k. gara- 
džius, namas naujas su visais 
symais.

2638 W. 69 St.
Atsišaukit pas

L. LAPINSKĄ, 
6635 So. Sacramenlo Avė.

. Chicago, III.

įtai

RENDUOJASI keletas gra
žių 4 kamb. flatų, Blue Island 
ir Robey St., rendos labai priei
namos. Kreipkitės James Crea, 
c-o F. J. Lewis Mfg. Co., 2513 
So. Robey St.

RENDUOJASI storai tinkami 
dėl lunch ruimio ir kitokių biz
nių. Randasi prie Blue Island ir 
Robey St. Prieinama kaina. 
Kreipkitės James Crea, c-o F. J. 
Lewis Mfg. Co. 2513 S. Robey st.

ANT RENDOS garage Su sales 
room jau baigiamas budavoti arba 
mainais ant 4 flatų. Matykit savinin
ką, K. G. Urnežis, 3223 Auburn Avė. 
3 lubos užpakalyj.

RENDON Storas tinkamas bar- 
bernei arba plumberiui. Renda la
bai pigi. 6002 S. Sangamon St. Tel. 
Wentworth 9095.

Radios
TURIU parduoti mano elek- 

trikinį radio su kabinetu ir vi
sais tūbais. Priimsiu $50 cash 
už viską.
1411 Milwaukee Avė. 1-os lubos

Visos Elektrinės Radios
Tiesiai iš dirbtuvės, kainos $75 iki 

$158. Pilnai įrengtas, įskaitant ca- 
binet, speaker ir tubus. Dykai įve
dimas. Gerą kainą mokam už jū
sų seną su bateriomis setą. Veltui 
namuose demonstravimas. Atdara 
utarninko ir ketvergo vakarais iki 9 
valandai vakaro.
GREAT STATES RADIO CORP. 

800 N. Clark St.
ROOM 423

• Deleware 3000

Musical Instrumento
Maži Iros Inutrvraental

TURIU PARDUOT tuojaus savo 
gražiausi grojiklj Pianą. Verčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
jmokėt, likusius po $2.00 i savaitę.

Kreipkitės
1418 N. Wood St.

Imos lubos

Musical Instruments

LESLIE C. Groffo pastebėtina mo
kinimo sistema duoda jums (seniems 
ir jauniems) progą išmokti groti ant 
tinkamo jums instrumento. S-u pagel- 
bu mano mokinimo, budo jus galėsi
te groti po valandai laiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas. 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Madison St. Kataliogus paslun- 
čiame ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo lltos iš ryto iki 
lOtos vakare. Nedėlioj nuo lOtos iki 
4tos po pietų.

TURIU paaukauti savo player 
Pianą už $75.00. Tikras bargenas. 
Šis pianas yra beveik naujas. Pa
matyk manę dar šiandie.

NORAH LEE
3941 Roosevelt Road 

Ist fioor

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

Aksominis frieze front ruimio setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $39, riešuto miegkambario se
tas $46, didelis pasirinkimas karpe- 
tų $12 ir augščiau. Daug kitokių 
bargęnų.
DUNN’S EXPRESS & VAN CO., 

Expertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė.

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai
LIETUVIŲ ATYDAI. Mes perkame 

namų rakandus, naujus ir vartotus, 
šaukit mus dėl kainų. Greitas pa
tarnavimas. Kings Fumiture. Tel. 
Seeley 4155.

PARDAVIMUI restnuranto fixtu- 
res, nebrangus, 4449 S. Halsted St.

Automobiles

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ..................................... $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

1926 Lincoln Sport Phaeton.... $1200
1928 Buick sedan 5 pas.......... $1000
1927 Buick sedan 5 pas.............. $775
1928 Oakland sedan naujas .... $950
1928 Pontiac sedan naujas ....... $750
1927 Chandler luke naujas   $700 
1927 Studebaker 7 pas.............. $950

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 Sf Halsted St.

• • A- — - - _ Į

PRDAVIMUI ar mainymui 
Auburn 1926 automobilius., pi
ano ir namo, ant bile kokio 
biznio. Atsišaukite

3347 W. 60th St.
Chicago, III.,

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardaviinai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

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

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

Chicago, 111.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

•PARDAVIMUI valymo ir prosini- 
mo šapa, lietuviui gera proga. Par
duodu dėl nesveikatos. 5010 W. 16 St. 
Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė su namu, 6600 Morgan St.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, geroj vietoj, biznis išdirbtas per 
daug metų, 1503 St. Charles Roaęl, 
Maywood, III.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, geras biznis. 5752 S. Racine Avė.

DELIKATESEN krautuvė parsi
duoda, įmokant $550, likusius mėne
siniais išmokėjimais. Renda $40.00 
su 5 kambariais. 715 W. 48 Place.

PARDAVIMUI Rrosern®, 4 pagy
venimui kambariai. Rendos $50.00. 
Kaina tik $900.00. 3058 W. 44 St.

PARStDUODA gazolino stotis, ge
ra vieta ir pigiai parsiduoda, iš prie
žasties dviejų biznių. Parduosiu ant 
lengvų išmokėjimų. Atsišaukite, 
Tel. Boulevard 2781.

GROSERNe pardavimui, 12 melu 
išdirbtas biznis, mes turim parduoti 
iš priežasties ligos, parduosiu už pi
gią kainą. 1836 W. 47th St. Tel. 
Virginia 0917.

Business ęhances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU arba mainysiu gro
sernę ir 8 pagyvenimui kambariai — 
geroj vietoj. Pelningas biznis. 3427 
Wa1lace St.

PARDUOSIU arba išrenduosiu ga
zolino seotj. Nauja stotis ir geroj 
vietoj. 4864 Archer Avė.

PARDAVIMUI soft drink parlor. 
Geras biznis, gera vieta, 5 kambariai 
pragyvenimui, yra didelė sale. Mai
nysiu ant automobiliaus. 4400 So. 
Halsted St.

Farms For Sale
Ūkiai Par^vimui

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 2 farmos; viena 80 

akerių, o antra 40 akerių, su gerais 
budinkais, laukai apsėti su žiemi
niais javais. Viena nuo kitos ran
dasi toli, negalime apdirbti. Gera 
žeme ir gera vieta, parduosime bile 
kurią iš dviejų; viena $3000 kita 
$2500, duosime ant lengvų išmokėji
mų.

Kreipkitės prie
WM. DAIN, 

Box 1, Irons, Michigan.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BARGENAI
Aš parduosiu arba mainysiu ma

no sekančius namus:
6328 So. California Avė. 2 flatai 

5-6 kamb. štymu apšildomas, 2 ma
šinų medinis garadžius.

2621 W. 7Ist St. Storas, 5 flatai 
po 3 kamb. ir 2 mašinų garadžius. 
Visi flatai išrenduoti, po $45.00, ga
lima padaryti 2 maži štoriukai. Ne
praleiskit šios progos,

2547 W. 71 st St. 2 vidutinio di
džio Storai, 6 kamb. flatas ir 2 ma
šinų garadžius ,tai yra puiki projęa 
pradėti bizni.

3620 So. I^avit St, 6-6 kamb. 2 
mašinų garadžius, karštu vandeniu 
apšildomas namas ir garadžius, 8 mė
nesių senas.

Taipgi turiu daug bizniavų ir rezi
dencinių lotų ant kurių galiu pasta
tyti dėl tamstų namą kokį tiktai no
rėtumėt.

Matykite

JOHN PAKALNIS
(PAKEL)

2547 W. 71st St. /
i Hemlock 0367’ 1

. ________ _______ i .
r

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų lotą su tinkamu jums namu ar
ba apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
3121 N. Cicero Avė. 

Palisade 9600

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — “steam 
heat” “sun parlor”, užpakalinis por- 
čius stiklinis, 2-jų karų garažius — 
arti krautuvių, mokyklų ir miesto 
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotas. Randa
si Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savininkas. Kain a $14,800 
— parduosiu tik už “Cash”. Kreipki
tės i “Naujienas”, 1739 S. Halsted 
St. Box 1130. • /

BARGENAS, turiu pigiai parduoti 
3 flatų namą iš priežasties .ligos 
Solk, 5044 N. Savvyer Avė.

DU DIDŽIAUSI BARGENAI
Kurie norite sučėdyti tūkstančius 

dolerių, tuojaus važiuokite ir pirki
te 3 pagyvenimų muro namą, po 5 
kambarius su beismantu. Kaina 
$8500.00.

Dviejų pagyvenimų 5 ir 6 kamba
rių ir 2 karų garažas. Kaina $5500.00 
ant išmokėjimo. Priimsim mažą 
namą.

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4898

STOLTZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI
IŠTAISYTOS GATVĖS IR ELĖS 

NĖRA ASSESMENTŲ
Buk neprigulmingas nuo namų 
savininkų. Veik šiandien, tik 
aprubežiuotas skaitlius yra tokia

$8,700 — įmokėti 
$500

$25 I MĖNESI IR NUOŠIMTIS
5 KAMBARIŲ BUNGALOWS 

Dideli užpakaliniai porčiai 
“Quaker” plieninis fumisas 
įmūrytos maudynės, ant kojos 
prausykla. Pilnos mieros žiursto , 
sinka. Pastogė su grindims. Vi
dus gražiausia dekoruotas.

ŠITIE BUDINKAI RANDASI 
ANT SEELEY AVĖ.

tarpe 77tos ir 78tos gatvės. 
Vienas blokas nuo 79-tos gatvės 
karų linijos, 2 blokai nuo publiš- 
kos mokyklos ir bažnyčios. čia 
yra greitai auganti apielinkė, 
pietų daly miesto, kur verčia 
nuosavybių greitai kvla. < 
ARBA JEIGU JUS TURITE 
SAVO LOTA NEREIKIA NEI 
PINIGU PABUDAVOTI PAGAL

Stoltzner systemos
BUNGALOWS — 2 FLAČIAI 

IR 3 FLAČIAI.
Šauk musų arčiausią ofisą, pa
matyk musų jvairias spesifikaci- 
jas ir planus, taipgi kainas. 
Stoltzner Constr. Co.

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 
3825 N. Cicero Avė.

Palaside 6270-1-2 
134 N. La Šalie St. 

Central 5901-2-3

Real Estate For Sale
Namai-Že tnė Pa roa vi m ui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes nabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalow arba fialą budinką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS 
30 pėdų lotas ant California 
Avė., arti Marquette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas įmokėjimas.

J. A. LYNCH,
40 N. Dearborn St., 

Central 3654

VIENAS
NIKELIS

Kaštuoja — pašaukti — mus. 
Tuoj reikia: visokių namų, 
mažų — didelių; biznių — 
garažų — lotų — farmų etc. 
Visur — Čikagoj.
PARDAVIMUI - 

MAINYMUI 
KOSTUMERIAI 

LAUKIA
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusigtebėpit

Tel. Roosevelt 5373

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
Westem Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu į mai
nus bile ką kaipo dalį {mokėjimo.

WALTER J. PAUL
6601 So. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

PARDAVIMUI ar išmainymui ’Ą 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė.. Priimsime namą arba 2 fla
tų kaipo pirmą {mokėjimą. Kai
na $22,000.

TUŠČIAS lotas — Vernon arti 
83-čios, 50x125 pėdų, 15% įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real EstaH, 

1046 E. 43 St.
Phone Oakland 4681

NAUJAS 6 kamb. mūrinis namas 
$7,450, $200 įmokėti ir $35 mėn. mo
kestis su procentais; 3 dideli mieg- 
ruimiai, gražiausia vidaus užbaigi
mas su “textone” sienoms. Visos yi- 
gados yra įbudavotos. Langų sieteliai 
ir langų uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medinė bungalovv $6,500, 
parduosiu arba mainysiu ant loto. 
Matyk šituos namus negu pirksi. 
Mehan & Malone Home Builders 6407 
Irving Park Blv., atdara vakarais.

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH ŠUORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

kiekvieną dieną. PIRMOS KLE- 
SOS BIZNIO NUOSAVYBĖS, 
rezidencijų nuosavybės ir tuš
čios akrais žemės. Mes parduoda
me labai pigiai; šauk, rašyk ar 
telefonuok dėl sąrašo šių barge- 
nų.
J. H. SCHAFFER AND CO.

808 Ridge Avė., Wilmette, 
Tel. Wilmette 364

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

Kampinis 2 augšČių mūrinis na
mas, 4 ir 4 kambariai, 1601 So. 
Washtenaw Avė., 1 blokas iki Par
kui. Gera transportacija. Kaina 
$6800.00. Pirmas mortgečius 
$3000.00.

KOHOUT BROS., 
6208 W. 22nd St., 

Berwyn, Illinois

FARMERIAI TĖMYKITE
Aš turiu 2 flatų naują mū

rinį namą ir dvejų mašinų ga- 
radžių, visas namas ir gara
džius karštu vandeniu apšildo
mas. Priimsiu farmų nebran
gesnę kaip $4000 ir $1000 pi
nigais. Farma turi būti Illinois 
valstijoj. Taipgi galiu mainyti 
ant nedidelio biznio arba na
muko. Rašykite arba atvažiuo
kite prie

JOHN PAKALNIS (Pakel)
2547 W. 71 st St., Chicago

PARSIDUODA medinis 5 kamba
rių bungalow ir 2 dideli lotai prie 
vietos, galima vištų farmą užlaikyti, 
vienas ir pusė bloko nuo gatveka- 
rių.

Pašaukit
Prospect 3742 

arba
6316 Archer Avė.

...-------------------------- . . i .

SKUBIAI reikalingas 2 flatų na
mas. Kas norėlų mainyti ant ne 
didelio bizniavo namo. Stanko X 
Co., 5076 Archer Avė. Lafayette 6036




